


LIBRARY
Brigham Young University

^
/»y 3-











8x

OSEPH aiTHS LEVNETSLOB.

OVERSÅT, SAMLET OG UDGIVET

A. JENSON OG J. A. BRUUN.

137547
"Sandelig den Hekre Herre skal Intet gjore, tjden han aabenbabeb

SIN Hemmelighed for sine TjEirrRE, Profeterne."—^wos 3, 7.

SALT LAKE CITY, UTAH.

TRYKT HOS CANNON & YOUNG. " DESEKET NEWS OFFICE.

1879.



Entered accordiog to Aet of Congress, in tbe year 1879, by

JENSON & BRUUN,

In the Office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.

ALL RIGHTS RESERVED.

T H E L ' B R A P V

^^^^
PROVO, UTAH \



FORTALE.

Mange og forskjellige ere de Værker, som paa eu mere eller mindre

udforlig Maade have behandlet Tidens brændende Sporgsmaal: "Mor-

monismens" sande Oprindelse, Udbredelse og Lære, men da de fleste af de

Værker, der have givet sig af med at lose det atore Problem, have været

baserede paa en falsk Grundvold og i Almindelighed udvist en partisk

og fordomsfuld Aand, have de saalaugt fra kunnet give en Nogle til

Gaadens Oplosning, at de snarere have bragt mere Morke end Lys over

Sagen. Nærværende Værk, der gjor Fordring j»aa at være gaaen ud fra

det rette Synspunkt, tror sig nogenlunde at have lost Opgaven, idet-

mindste har det yæret Forfatternes Hensigt saavidt muligt at anfore

bevislige Kjendsgierninger i Forbindelse med Hovedparsonens eget Liv.

At Værket imidlertid nærmest er beregnet paa Udbredelse blandt Sidste-

Dages Hellige fremgaar iovrigt af sig selv, og vil det her maaske ikke

være afvejen at anfore, at Værker som "Ihe Times and Seasons," "The

Millennial Star," "The Juvenile Instnicior," Parley P. Pratts Authobio-

grafi, "Skandinaviens Stjerne" etc, hyppigen ere blevne brugte og have

afgivet betydelig Stof ved Udarbejdelsen af foreliggende Værk. Ligele-

des er det kun en skyldig Pligt at bemærke, at vor hojtagtede Broder,

Apostel Erastus Snow, under hvis Bestyrelse vi have arbejdet, har ydet

os væsentlig Hjælp ved det nu tilendebragte Arbejde.

Ærbodigst,

FORF.
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FORSTE KAPITEL
Josephs Herkomst. — Uudervisning.— Ungdom.—Religiose Paavirkninger.—

Hansforste Syn.—Besogof Engelen Moroni.—Erholder Optegnelserne tillige-

med Urim og ThummJm samt Brystspandet.

Iblandt de store Mænd, som nogensinde have levet paa Jorden, frem-

træder Joseph Smith, den store Sidste-Dages Profet, som en af de mærk-

værdigste, og hans Liv og Levnet, som xi i det Efterfolgende agte at

skildre saa kortfattet og tydeligt som muligt, vil vistnok for den

upartiske Læser bevise Sandheden af denne vor Paastand.

Som tredie Son af Joseph og Lucy Smith blev han den 23de Decem-

ber 1805 fodt i Sharon, Windsor County, Staten Vermont, hvor hans

Forældre dengang boede. Hans Fader Joseph Smith sen. var lodt den

12te Juli 1771 i Topsfield, Essex County, Massachusetts, og var den an-

den af Asahel og Mary Smiths syv Sonner. Asahel var fodt i Topsfield

den 7de Marts 1744, og var den yngste Son af Samuel og Priscilla Smith.

Samuel var fodt i Topsfield den 26de Januar 1714, og vai den ældste af

Samuel og Rebecca Smiths Sonner. Samuel Smith sen. var fodt i Tops-

field den 26de Januar 1666, og var en Son af Robert og Mary Smith, der

udvandrede til Amerika fra England.

Joseph Smith sen. flyttede i 1791 tilligemed sin Fader til Tunbridge^

Orange County, Vermont, og var der med til at oprydde en stor Farm,

der var stærkt bevoxet med Skov. Den 24de Januar 1796 ægtede han
Lucy, en Datter af Solomon og Lydia Mack, og avlede med hende fol-

gende Born:

Alvin Smith fodt d. Ilte Feb. 1798.

Hyrum Smith fodt d. 9de Feb. 1800.

Sophronia Smith fodt d. 16de Maj 1803.

Joseph Smith fodt d. 23de Decbr. 1805.

Samuel Harrison Smith fodt d. 13de Marts 1808.

Ephraim Smith fodt d. 13de Marts 1810, dod d. 24de Mart« s. A.

William Smith fodt d. 13de Marts 1811.
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Catherine Smith fddt d. 28de Juli 1812.

Don Carlos Smith fodt d. 25de Marts 1816.

Lucy Smith fodtd. 18de Juli 1824.

Ved Joseph Smith sen. 's Indtrædelse i Ægtestanden ejede han en

smuk Farm i Tuubridge. I Aaret 1802 lejede han den ud og begyndte

at drive Handel, ligesom han kort derefter indlod sig paa en Spekula-

tion, som gik ud paa at sende Gingseng—et Slags Bitterrod—til Kina, men

blev bedraget af Kaptejnen og Agenten, saa at han maatte opgive det

hele Foretagende. Han maatte sælge sin Landejendom og alt sit Indbo

for at kunne betale sin Gjæld.

Efter dette Uheld skiftede Familien gjentagende Gange Bosted,

indtil den omsider ved Aaret 1815 flyttede til Palmyra, Wayne County

i Staten New York (Joseph var dengang omtrent ti Aar gammel), hvor

Fader Smith kjobte en Landejendom, og opryddede henved 200 Akres

Land, men maatte opgive den igjen, da han ikke til rette Tid kunde

betale den sidste Termin paa Kjobesummen. Det samme var Tilfældet

med et stort Antal Jordbrugere, som i New York Stat havde opdyrket

Laud under lignende Betingelser. Siden flyttede han til Manchester i

8amrae County, hvor han forskaffede sig et hyggeligt Hjem, tilligemed

16 Akres Land, og boede der, indtil han i Aaret 1831 flyttede til Kirt-

land, Ohio.

Fader Smith og Hustru vare i deres Liv og Vandel dydige og ret-

.skafne Folk ; de lærte deres Born gode Sæder og Skikke ; formanede dem

til at være ærlige og stræbsomme, samt underviste dem om Gud og Reli-

gion, saavidt som deres egen Kundskab strakte sig i denne Retning, men

paa Grund af deres Uformuenhed formaaede de ikke at give deres Bom
mere end en almindelig Skoleundervisning.

Joseph havde derfor kun liden Lejlighed til at erhverve sig viden-

ukabelig Dannelse, og hans hele Lærdom indskrænkede sig til et ringe

Bekjcndtskab med to eller tre af de almindelige Skolefag. Han kunde

læse temmelig godt, men skrev en meget ufuldkommen Haand,og havde

kuns meget svage Begreber om Regnekunsten. Dette var omtrent hele

haus Skolekundskab, medens de ovrige Undervisningsgrene, som i Almin-

delighed læres i Almueskolerne overalt i de Forenede Stater, vare ham
janske ubekjendt.

Da imidlertid Intet af særdeles Vigtighed forefaldt under Josephs

Opvæxt, til han var omtrent fjorten Aar gammel, ville vi ikke her op-

holde Læseren med hvad, der kun vilde være af mindre Interesse, men

skride til at give en Beretning om hans forste Syner og de Omstændighe-

der, som dermed staa i Forbindelse, hvilket vi fordetraeste ville gjengive

med hf»ns egne Ord. Han skriver:

" I det andet Aar efterat vi vare flyttede til Manchester, opstod der

paa det Sted, hvor vi boede, en ualmindelig Vækkelse blandt Folket i
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religios Henseende. Det begyndte med Methodisterne, men blev snart

almindeligt iblandt alle Sekterne i den Egn, ja den hele Landsdel svntes

angreben deraf, og store Hobe fojede sig til de forskjellige religiose Par-

tier, hvilket gjorde en ikke ringe Bevægelse og Adskillelse iblandt Folket.

Nogle skrege, se her! og Andre, se der! Nogle strede for Methodisternes

Tro, Andre for Presbyterianernes og atter Andre for Baptisternes. Thi
uagtet den store Kjærlighed, som de, der vare omvendte til disse forskjel-

lige Troessarafund, udviste, da de vare blevne omvendte, og den store Iver

som de respektive Gejstlige lagde for Dagen, hvilke vare virksomme i

at foranstalte og afstedkomme denne overordentlige Scene af religios

Opvækkelse, i den Hensigt at faa Alle omvendte (som de behagede at

kalde det), og lade dem foje sig til hvilken Sekt, de onskede, saa viste

det sig dog, da de Omvendte begyndte at fordele sig—Nogle til et Parti

og Andre til et andet—at de tilsyneladende gode Folelser, baade hos

Præsterne og de Omvendte vare mere forstilte end virkelige, thi en meget
slem forvil rende Scene paafulgte; Præsterne stredes med hverandre, og

de Omvendte ligesaa, saa at al deres gode Forstaaelse, hvis nogensinde

der var nogen, tabtes i en Ordkrig og en Strid om Meninger.

Jeg var da i mit femtende Aar. Min Faders Familie blev vundet
for den presbyterianske Tio, og fire of dem fojede tig til den Kirke,

nemlig, min Moder, mine Brodre Hyrum og Samuel, og min Soster So-

pbronia.

Medens denne Bevægelse fandt Sted, blev mit Sind opvakt til alvor-

lig Betragtning og stor Urolighed; men endskjondt mine Tanker vare

dybe og ofte smertelige, saa holdt jeg mig dog udenfor alle disse Partier,

uagtet jeg besogte deres forskjellige Forsamlingfr saa ofte som Lejlighed

gaves. Men efter nogen Tids Forlob begyu'^te jeg at helde noget til

Methodisternes Sekt, og jeg folte nogen Attraa til at forenes med dem

;

men Forvirringen og Striden imellem de forskjellige Partier var saa stor,

at det var umuligt for saa ungt et Menneske som jeg, og saa ubekjendt

som jeg var med ISIenneskene og Verden, at komme til noget bestemt

Resultat om, hvem der havde Ret og hvem der havde Uret. Jeg var

flere Gange stærkt bevæget i mit Sind, thi Striden og Tumulten var saa

stor og uophorlig. Presbyterianerne strede imod Baptisterne og Metho-

disterne, og anvendte alle deres Kræfter til Ræsonnementer og Sofisterier,

for at bevise deres Modstanderes Vildfarelser, eller idetmindste at faa

Folk til at tænke, at de vare vildfarende. Baptisterne og Methodisterne

vare paa den anden Side ligesaa ivrige i at stadfæste deres egne Læresæt-

ninger og gjendrive alle andre.

Midt i denne Ordstrid og Tumult sagde jeg ofte til mig selv : Hvad
er der herved at gjore? Hvilket af alle disse Partier er ret, eller ere

de allesammen forkerte? Dersom noget af dem er ret, hvilket er det

da, og hvorledes skal jeg kjende det?
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Medens jeg stred under Byrden af disse Vanskeligheder, læste jeg

en Dag Folgende i Jakobs Brev, 1 Kap. 5 V. :
" Dersom nogen af Eder

fattes Visdom, han bede if Gud, som giver Alle gjerne og bebrejder

ikke, saa skal det gives ham." Aldrig gjorde noget Skriftsprog stærkere

Indtryk paa et Menneskes Hjerte, end dette dengang gjorde paa mit.

Det syntes at trænge ind med stor Kraft i ethvert af mit Hjertes Folelser.

Jeg overvejede det atter og atter, vidende forvist, at dersom Nogen

trængte til Visdom fra Gud, saa var det mig; thi jeg vidste ikke, hvad

jeg skulde gjore, og uden jeg kunde faa mere Visdom end jeg da havde,

vilde jeg aldrig faa det at vide; thi Religionslærerne i de for^kjel-

lige Sekter forstode det samme Skriftsprog saa forskjelligt, at de tilin-

tetgjorde al Tillid i at besvare Sporgsmaalet ved at henvise til Bibelen.

Endelig kom jeg til det Resultat, at jeg enten maatte forblive i Morke og

Forvirring, eller gjore som Jakob anviste, nemlig bede til Gud med den

Forvisning, at dersom han gav Visdom til dem, der fattedes den, og vilde

gjerne give og ikke bebrejde, da kunde jeg sejre. Og saaledes begav jeg

mig overensstemmende med denne min Beslutning (at bede lil Gud) til

Skoven, for at gjore et Fors5g. Det var en dejlig, klar Morgen tidlig

om Foraaret 1820. Det var den forste Gang i mit Liv, at jeg gjorde et

saadant Forsog, thi midt i al min Længsel havde jeg dog aldrig hidindtil

gjort Forsog paa at bede med Ord.

Efter jeg var kommen til det Sted, hvor jeg for havde besluttet at

gaa hen, og havde seet mig omkring og fundet mig alene, knælede jeg

ned og begyndte at opsendt-, mit Hjertes Onsker til Gud. Neppe havde

jeg gjort dette, forend jeg blev overvældet af en Magt, der var mig

ganske ubekjendt og som havde en saadan forbausende Indflydelse over

mig, at den bandt min Tunge, saa jeg ikke kunde tale. Et tykt Morke

omgav mig, og det forekom mig en kort Tid, som om jeg pludselig skulde

tiliutetgjores. Men jeg anvendte alle mine Kræfter, for at anraabe Gud
om at udfrie mig af denne Fjendes Magt, som havde overvældet mig, og

i det Ojeblik jeg var nær ved at synke i Fortvivlelse og overgive mig til

Tilintetgjorelse (ikke til en indbildt Tilintetgjorelse, men til et virkeligt

Væsens Magt fra den usete Verden, hvilket havde en saa forfærdelig

Kraft, som jeg aldrig for havde erfaret hos noget Væsen), netop i dette

forfærdelige Ojeblik saa jeg en Lysstotte lige over mit Hoved klarere

end Solen, hvilken dalede ned, indtil den faldt paa mig. Ikke saasnart

saa jeg den, forend jeg folte mig befriet fra den Fjende, som holdt mig

bunden. Da Lyset hvilede paa mig, saa jeg to Personer, hvis Skjonhed

og Herlighed overgaar al Beskrivelse, staaende over mig i Luften. En
af dem talede til mig, kaldte mig ved Navn og sagde, idet han pegede paa

den Anden: " Denne er min elskelige Son, hor ham."

Min Hensigt med at gaa og adsporge Herren var, at faa at vide,

hvilken af alle Sekterne var den rette, saa jeg kunde vide, til hvilken jeg
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skulde fqje mig. Ikke saasnart blev jeg derfor Herre over mig selv, saa

at jeg var istand til at tale, forend jeg spurgte de Personer, som stode

ovenover mig i Lyset, hvilken af Sekterne var den rette, (thi dengang var

det endnu ikke faldet mig ind, at de alle vare urigtige), og hvilken jeg

skulde fdje mig til ? Svaret var, at jeg ikke maatte fdje mig til nogen

af dem, thi de vare alle forkerte, og den Person, som tiltalede mig, sagde,

at al deres Troesbekjen<le]se var en Vederstyggelighed for haus Aasyn-

og at disse Troesbekjendere vare alle fordærvede : "de drage nær til mig med
deres Mund og ære mig med Læberne, men deres Hjerter ere langt fra mig.

De lære saadanne Lærdomme, som ere Menneskebud og have Gudfryg-

tigheds Skin, men fornægte dens Kraft."

Han forbod mig atter at foje mig til nogen af dem, og raauge andre

Ting sagde han til mig, som jeg ikke kan skrive om denne Gang. Da
jeg kom til mig selv igjen, fandt jeg mig liggende paa Ryggen, skuende

opad mod Himmelen.*

Nogle faa Dage efter at jeg havde dette Syn, var jeg hændelsesvis i

Selskab med en af Mpthodisternes Prædikanter, og da jeg talede med
ham om Religion, fik jeg Anledning til at fortælle ham om Synet, jeg

havde havt. Men hvor forbauset blev jeg ikke ved hans Adfærd; han

behanalede ikke alene min Beretning loselig, men med stor Foragt, og

sagde, at det var Altsammen ?f Djævelen, at der ikke skete noget Saa-

dant som Syner og Aabenbaringer i disse Dage, at alt Saadant havde

ophdrt med Apostlerne, og at slige Ting vilde ikke mere ske.

Hvorledes det var eller ikke, saa mærkede jeg snart, at min Fortæl-

ling havde vakt stor Fordom imod mig iblandt de Religiose og foraarsa-

gede en Forfolgelse, der vedblev at tage til; og omeudskjdndt jeg var

en uanseelig Dreng paa 14 a 15 Aars Alder, og mine Omstændigheder i

Livet saadanne som gjorde m':g ringe og ubetydelig i Verden, lagde dog
fornemme Mænd Mærke nok til mig, til at opvække den offentlige Stem-

ning imod mig, der foraarsagede en stærk Forfolgelse, som efterhaanden

blev almindelig iblandt alle Sekterne ; Alle vare enige om at forfolge

mig.

Det har ofte bragt mig til alvorligt at overveje, baade dengang og
siden, hvor forunderligt det var, at en simpel Dreng paa lidt over fjorten

Aars Alder, og som tillige var nddsaget til at erhverve sig et tarveligt

Udkomme ved sit daglige Arbejde, skulde anses for vigtig nok til at hen-

drage de Stores Opmærksomhed paa sig i Datidens mest populære Sekter,

og skabe i dem den stærkeste Foridlgelses-ogModstandsaand. Men enten

det var forunderligt eller ikke, saa var det dog saaledes, og det foraarsa-

gfde mig ofte stor Sorg, thi jeg vidste, at hvad der end kunde indven-

* Det blev ham endvidere betydet i dette Syn, at det sande Evangelium

Hkulde siden blive ham aabenbaret.
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des, havde jeg dog havt et Syn. Jeg har siden tænkt, at jeg folte ligesom

Paulus, da han forsvarede sig for Kong Agrippa, og fortalte om det Syn,

han havde, da han ''saa et Lys og horte en Rost," men der var ikkun

Faa, som troede ham ; Nogle sagde, at han talede Usandhed, Andre at

ban var gal, og blev derlor haanet og bespottet ; men alt dette tilintet-

gjorde ikke Virkeligheden af hans Syn. Han havde seet et Syn, han

vid.ste han havde, og al Forfolgelse under Himmelen kunde ikke for-

andre det; og om end de vilde forfolge ham til Doden, vidste han dog, og

vilde vide til sit sidste Ojeblik, at han havde baade scet et Lys og hort

en Rost tale til ham, og den hele Verden kunde ikke faa ham til at tænke

eller tro anderledes.

Saaledes var det ogsaa med mig, jeg havde virkelig seet et Lys,og midti

det Lys to Personer, og de eller en af dem talede virkelig til mig ; og

omendskjondt jeg blev hadet og forfulgt, fordi jeg sagde, at jeg havde seet

et Syn, var det ikkedestomiudre sandt, og medens de hadede og lorfulgte

mig, samt talede allehaandeOndt imod mig uforskyldt, fordi jeg sagde det,

folt.eje<: migdrevet til at sige i mitHjerte: hvi forfolges jeg, fordi jeg fortæller

Sandheden? Jeg har virkelig seet et Syn, og hvo er jeg, at jeg kan imod-

staa Gud. Eller tænker Menneskene at i'aa mig til at uægte det, jeg

virkelig har seet? thi jeg havde seet et Syn
;
jeg vidste det, og jeg vidste

tillige, at Gud var vidende derom, hvilket jeg ikke kunde nægte, ejheller

turde jeg gjore det. Idetmindste vidste jeg, at dersom jeg gjorde det,

vilde jeg forsynde mig imod Gud, og komme under Fordommeise.

Jeg var nu tilfredsstillet i mit Sind, forsaavidt som den sekteriske

Verden angik; jeg forstod, det var min Pligt ikke at foje mig til nogen af

Partierne, men forblive som jeg var, indtil jeg havde erholdt nærmere

Underretning. Jeg havde fundet Jakobs Vidnesbyrd at være sandt, at

et Menueske, der mangler Visdom, kan bede til Gud, og faa og ikke blive

bebrejdet.

Jeg vedblev i min almindelige Næringsvej indtil den 21de September

1823, og led i al den Tid svær Forfolgelse af alle Klasser, baade religiose

og ikke religiose, fordi jeg vedblev at paastaa, at jeg havde seet et Syiv.

Jeg var meget ung, og blev forfulgt af dem, som i urde have været mine

'/enner, og behandlet mig paa en venlig Maade ; og dersom de troede, at

Jeg var bleven bedraget, burde de have stræbt paa en rigtig og kjærlig

Maade at vinde mig tilbage. Saaledes udsat for allehaande Fristelser og

i alt Slags Selskab faldt jeg ofte i daarlige Vildl'arelser, der viste Ung-

dommens Svaghed og Menneskets fordærvede Natur, og maa med

Bu'drovelse sige, at jeg ofte ledtes i adskillige Fri>telser til Nydelsen af

mange Begjærligheder, som vananstodelige for Guds Aasyn. Som Folge

heraf folte jeg mig ofte fordomt af min Samvittighed for min Svaghed og

Ufuldkommenhed, og om Aftenen den 21de September, efter at

have begivet mig til Hvile, oploftede jeg mit Hjerte i Bon og Paakal-
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delse til deu Almægtige om Tilgivelse for alle mine Synder og Daarlig-

heder, samt at det maatte blive mig tilkjendegivet, hvorledes min Tilstand

og Stilling var for ham ; thi jeg havde fuld Tillid til at faa en guddom-

melig Aabeubarelse, eftersom jeg for havde havt een.

Medens jeg saaledes paakaldte Gud, saa jeg et Lys vise sig i Værel-

set, hvilket blev ved at forstærkes, indtil Værelset var lysere end om
Middagen, da strax en Skikkelse viste sig ved min Seng, staaende i Luften,

thi hans Fodder berorte ikke Gulvet. Han var ifort en lys Kjortel,

hvilken var overordentlig hvid. Det var en Hvidhed, som overgik alt

Jordisk, jeg nogensinde havd( seet; ejheller tror jeg, at noget Jordisk

kunde gjores saa overordentligt hvidt og skjont. Hans Hænder vare

nogue, og ligeledes haus Arme, til lidt ovenfor Haandledet ; og ligelcdeg

vare hans Fodder og Ben uogne til lidt over Anklerne. Hans Hoved og

Hals vare ogsaa bare. Jeg kunde se, at han ingen andre Klæder havde

paa end denne Kjortel, da den var aabeu, taa jeg kunde se hans Bryst.

Ikke alene var hans Kjortel overordentlig hvid, men hans hele Per-

son var langt skjonnere end man kan beskrive, og hans Aasyn i Sandhed

som Lynet. Værelset var overordentlig lyst, men ikke snameget klart,

som umiddelbart omkring hans Person. Da jeg forst saa ham, blev jeg

bange, men Frygten forlod mig snart. Han kaldte mig ved Navn og

sagtle, at han var et Sendebud, sendt fra Gud til mig og at haus Navn

var Moroni ; at Gud havde en Gjerniug for mig at udrette, og at mit

Navn skulde haves for Ondt og Godt iblandt alle Nationer, Stammer og

Tuugemaal. Han sagde, der var en Bog henlagt, hvilken var skreven

paa Guldplader, som gav Beretning om de forrige Beboere af denne

Verdensdel, og hvorfra de kom. Han sagde agsaa, at den indeholdt det

evige Evangeliums Fylde, som det blev givet af Frelseren til de gamle

Indbyggere paa dette Land. , Ligeledes at der var tvende Stene gjcnite

tilligemed Pladerne, indlattede i Solv (hvi'.ke Stene, fæstede til en

Brystplade, udgjorde hvad der kaldes Uriin og Thumraim),og at de, der

besadde og brugte disse Stene, vare disse, som i gamle og forrige Tider

kaldtes Seere, og at Gud havde beredt dem til Bogens Oversættelse.

Efter at have fortalt disse Ting, begyndte han at oplæse af det

Gamle Testamentes Profetier. Forst læste han en Del of Malakiæ Sdie

Kap., hvorpaa han læste det 4de dier sidste Kapitel af samme Profeti,

dog ikke ganske som det læses i vore Bibler. Istedetfor at læ^e det forste

Vers som det læses i vore Boger, læste han saaledes : "Tlii se, Dagen

kommer, der brænder som en Ovn, da skulle alle Hovmodige og Euhver,

som gjor Ugudelighed, være som Halm, thi de, der komme, skal opbrænde

dem, siger den Herre Zebaoth, og skal hverken lade dem Rod eller Gren;"

og det 5te Vers læste han saaledes :
" Se, jeg vil aabenbare Eder Fræs-

teddmmet ved Elias, Profetens Haand, forend den store og i'orfærdelige

Dag kommer." Han læste ogsaa det næstlolgende Vers anderledes:
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"Og han skal plante de Forjættelser, som gaves Fædrene i Bornenes Hjer-

ter, og Bornenes Hjerter skulle omvendes til deres Fædre, at ikke al

Jorden skal blive aldeles odelagt, naar han kommer."

Derpaa læste han det Ilte Kapitel af Esaias, og sagde, at det var

ved at blive opfyldt. Han læste ogsaa det 3die Kapitel af Apostlernes

Gjerninger, 22de og 23de Vers, ganske som det staar i vort Nye Testa-

mente. Han sagde, at hin Profet var Kristus, men Dagen var endnu

ikke kommen, da "hver Sjæl, som ikke horer den Profet, skal udryddes af

Folket," men at den snart vilde komme.
Han læste ogsaa det 2det Kapitel of Joel fra det 28de til sidste Vers,

og sagde, al dette heller ikke var opfyldt endnu, men snart vilde blive.

Og han sagde endvidere, at Hedningernes Fylde snart skulde indgaa.

Han læste mange andre Skriftsteder, og forklarede mange Ting, som ikke

kan nævnes her. Og atter sagde han til mig, at naar jeg fik disse Plader,

om hvilke han havde talet—thi Tiden var endnu ikke kommen, da de

kunde ( rholdes—da skulde jeg ikke vise dem til noget Menneske, ejheller

Brystpladen med Urim og Thummim, kuns alene til dem, som jeg skulde

blive befalet at vise dem til; dersom jeg alligevel gjorde dette, skulde jeg

blive fordærvet. Medens han talede med mig, blev jeg henrykt i et Syn,

»aa at jeg kunde se Stedet, hvor Pladerne vare skjulte, og det saa klart

og tydeligt, at jeg gjeckjendte Stedet, saasnart jeg kom dertil.

Efter denne Underretning saa jeg, at Lyset i Værelset begyndte at

samles omkring dens Person, der havde talet til mig, og det vedblev saa-

ledes, indtil Værelset atter var morkt, undtagen netop omkring ham, og

strax saa jeg ligesom en Gang aaben lige ind i Himmelen, og han steg

op, indtil jeg ikke længere kunde se ham, og Værelset var atter, som for

dette himmelske Sendebud kom ind.

Jeg laa og tænkte paa denne besynderlige Scene, og forundrede mig
saare meget over det, som var bleven mig fortalt af dette overordentlige

Sendebud, da jeg midt i mine Betragtninger pludselig blev var, at mit

Værelse atter begyndte at blive lyst, og et Ojeblik efter stod det samme
himmelske Sendebud igjen ved min Seng. Han begyndte atter at tale

til mig, og gjentog de selvsamme Ting som ved hans forste Besog uden

mindste Afvigelse, hvorefter han fortalte mig om svare Domme, som

skulde komme over Jorden med stor OdelæggeJse, ved Hunger, Sværd og

Pestilentse, og at disse gruelige Straffedomme vilde komme paa Jorden i

denne Slægt. Da han havde talet disse Ting, opfor han igjen ligesom for.

Nu havde det gjort saa dybt Indtryk paa mig, at Sovnen ganske havde

forladt mig, og jeg laa overvældet af Forbauselse over det, som jeg havde

baade seet og hort ; men hvor bestyrtet blev jeg ikke, da jeg atter saa det

Bamme Sendebud ved min Seng, og horte ham gientage sin Tale til mig,

og tillojede en Advarsel for mig, sigende, at Satan vilde, formedelst min

Faders lattige Omstændigheder, prove paa at friste mig til at tragte efter



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 9

Pladerne for Vindings Skyld. Dette forbod han mig, idet han sagde, at

jeg ikke maatte have noget andet Ojenied med at f'aa Pladerne end at for-

herlige Gud, og ikke fremskyndes af noget andet Motiv end det, at op-

bygge Guds Rige, ellers kunde jeg ikke iaa dem. Efter dette tredie Be-

sog steg han atter op til Himmelen ligesom for, og jeg var atter overladt

til at grunde paa disse besynderlige Ting, som jeg nylig havde erfaret, da

næsten strax efter det himmelske Sendebud var opfaren tredie Gang,

Hanen galede, og jeg fandt, at det var Daggry, saa haus Besog og Taler

til mig maa have optaget det Hele af den Kat. Kort etter stod jeg op,

og gik som sædvanligt til mit daglige u6<lvendige Arbejde; men da jeg

begyndte at arbejde, iandt jeg mig s-aa afkræftet, at jeg aldeles ikke var

istand dertil. Min Fader, S(.m arbejdede tilligemed mig, mærkede, at

der var noget Usædvanligt ved mig, og bod mig gaa hjem, hvorpaa jeg,

begav mig paa Vejen til Huset ; men da jeg vilde stige over Gjærdet, ibr

at komme ud af Marken, hvor vi vare, forlode mine Kræfter mig ganske,

og jeg laldt til Jorden, og havde i'or en Tid slet ingen Bevidsthed om no-

gen Ting. Det Forste, jeg kan erindre, var en Rost, der talte til mig og

kaldte mig ved Kavn, hvorpaa jeg slog Ojnene op, og saa det samme Sen-

debud staaende over mit Hovet, omgiven of Lys ligesom for. Han sagoe

da Alt til mig, som han havde ibrtalt mig Katten forud, og befalede mig

at gaa til min Fader, og ibrtælle ham om de Syner, jeg havde seet, og de

Beialinger, jeg havde modtaget.

Jeg adlod, og gik tilbage til min Fader paa Marken og fortalte

ham det Hele. Han svarede mig, at det var Ira Gud, og bod mig gaa og

gjore som Sendebudet havde belalet. Jeg ibrlod Marken, og gik til det

Sted, hvor Sendebudet havde sagt mig, at Pladerne Iaa i Forvaring, og

paa Grund of Synets Nbjagtighed, som jeg havde havt desangaaende,

kjendte jeg Stedet, saasnart jeg kom dertil."

Ganske tæt ved Landsbyen Manchester og omtrent fire (engl.) Mile

fra Palmyra, Wayne County, i det vestlige af Staten New York, findes

en Bakke eller Hoj af betydelig Storrelse og den hojeste i Nabolaget.

Denne Hoj kaldtes af Nephiterne Cumorah og af Jarediterne Ramah.

Siden Pladerne bleve tagne fra Hojen af Joseph, have Omegnens Beboere

benævnet den "Mormonhqjen." Paa Vestsiden af dei ne Hoj eller

Bakke, ikke langt fra Toppen, under en Sten af betydelig Storrelse, Iaa

Pladerne forvarede i en Kiste, lavet af firkantede flade Stene, der vare

Bammenfojede af Cement for at holde Fugtigheden ude ; inden i var der

anbragt 3 smaa Piller af Cement, paa hvilke Pladerne hvilede. Den

overste Sten var rund ovenpaa, og da Joseph forst besogte Stedet, var en

Del af den synlig ovenover Jorden, medens Kanterne vare bedækkede med

Gronsvær, hvoraf ses, at hvor dybt Kisten end var bleven anbragt Ira

forst af, havde Regnen i Tidens Lob bortskyllet saaraeget af Jorden, at

den var let at opdage for den, hvem den var betegnet, uden dog at til-
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trække sig Forbigaaendes Opmærksomhed ved noget afstikkende Ydre.

Joseph bortryddede Jorden, og ved Hjælp af en Stang, som han stak ind

under Kanten af Stenen, hævede han den op uden megen Anstræugelse,

og skriver han : "Jeg kigede ned, og der saa jeg virkelig Pladerne, de

Urim og Thummim samt Brystspandet, ligesom Engelen havde sagt."

Medens han betragtede denne hellige Skat med Forundring og For-

bauselse, se, da stod Herrens Engel, som for havde bcsogt ham, atter ved

hans Side, og hans Sjæl blev igjen oplyst ligesom Aftenen forud, og han

blev fuld af den Hellig-Aand ; Himlen aabnedes, og Guds Herlighed

omstraalede ham, og hvilede paa ham. Medens han saaledes stod hen-

sunken i Betragtninger og glædede sig over disse Ting, sagde Engelen til

ham : "Se !" og som han sagde dette, saa han Morkets Fyrste omgiven

af en utallig Skare af Tilhængere i deres elendige Tilstand. Efterat han

havde skuet alt dette, sagde det himmelske Sendebud : "Alt dette bliver

Dig vist, det Gode og det Onde, det Hellige og det Urene, Guds Herligiied

og Morkets Magt, paa det at Du herefter kan lejende de to Magter og

aldrig blive paavirket eller overvundet af det Onde. Alt det, der leder

til Godt eller til at gjoi'e det Gode, er af Gud, og hvad som ikke gjor det,

er af den Onde. Det er ham, som opfylder Menneskenes Hjerter med
Ondt, og faar dem til at vandre i Morket og bespotte Gud, og Du kan

vide herefter, at hans Veje fore til Fordærvelse, men Gudfrygtigheds Vej

til Fred og Hvile. Du kan ikke denne Gang erholde Opteguelserne, thi

Guds Befaling er bestemt, og dersom Du nogensinde erholder disse hel-

lige Ting, luaa det ske ved Bon og standhaftig Lydighed imod Heri'en.

De ere ikke opbevarede her for at forskaffe Nogen Vinding eller Rigdom

eller denne Verdens Ære ; de bleve forseglede ved Troeus Bon og for den

Kundskabs Skyld, som de indeholde, og have intet Værd for Menne-

skenes Born uden for deres ludhold. Paa dem er optegnet Fylden af Jesu

Kristi Evangelium, saaledes som det gaves til hans Folk i dette Land, og

naar det ved Guds Kraft bliver fremfort, skal det bringes til Hedninge rne,

af hvilke mange skulle annamme det, og derefter skal Israels Sæd ogsaa

blive bragt ind i sin Forlosers Hjord ved at adlyde det. De, som holdt

Herrens Befalinger i dette Land, begjærede dette af ham, og formedelst

Troens Bon erholdt de den Foijættelse, at dersom deres Efterkommere

skulde overtræde og falde fra, da skulle deres Optegnelser blive bevarede

og komme til deres Born i de sidste Dage. Disse Ting ere hellige og maa

holdes hellig3, thi Guds Forjættelser desangaaende maa opfyldes. Intet

Menneske, hvis Hjerte er urent, kan erholde det, som er helligt. Ved dem

vil Herren gjore en stor og mægtig Gjerniug, de Vises Visdom skal forgaa

og de Forstandiges Forstand skjule sig, og de, som sige, at de kjende

Sandheden, men vandre i Vildfarelse, skulle skjælve af Vrede, fordi Guds

Kraft bliver aabenbaret, men de Troendes Hjerter skulle trostes ved Tegn

og Mirakler, ved Gaver og Helbredelser, ved Guds Krafts Aabenbarelse
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Og ved den Hellig-Aand. Du har nu seet Guds Kraft aabenbaret og

ligeledes Satans Magt. Du ser, at der er intet Onskeligt ved Morkets

Gjerninger, at de ikke kau bringe Lyksalighed, at de, som ere over-

vuudue deraf, ere ulyksalige, medens de Reti'ærdige derimod have deres

Plads i Guds Rige, hvor uudsigelig Glæde omgiver dem. Der hvile de i

Tryghed for Sandhedens Fjendes Magt, og intet Ondt kan forstyrre dem.

De ere kronede med Guds Herlighed, og fryde sig bestandig ved hans

Naade og Miskundhed. Se, uagtet Du har seet denne Fremstilling af de

to Magter, hvorved Du stedse kau kjende den Onde, saa giver jeg Dig dog

et andet Tegn, og naar det sker, da vid, at Herren er Gud, at han vil

udfore sine Beslutninger, og at Kundskabeu, som denne Opleguelsre inde-

holder, skal udgaa til alle Nationer, Stammer og Tuugemaal paa deu hele

Jord. Dette er Tegnet : Naar det begynder at blive bekjendt, at Herren

har vist Dig disse Ting, da ville de, der gjore Ondt, soge at styrte Dig. De
ville udsprede Logu for at skade dit Rygte, og de ville soge at berove Dig

Livet ; men husk dette, at dersom Du er trofast og herefter vedbliver at

holde Herrens Bud, da skal Du blive bevaret og bringe dissi Ting for

Dagen, thi han vil i rette Tid give Dig Befaling til at komme og tage

dem. Naar de ere oversatte, da vil Herren give det hellige Præjiedorame

til Nogle, og de skulle begynde at forkynde mit Evangelium og dobe med
Vand, og derefter skulle de have Magt til at give deu Hellig-Aand ved

Hænders Paalæggelse. Da vil Forfolgelssn rase mere og mere, thi Men'

neskens Ondskab skal aabenbares, og de, som ikke' ere byggede paa Klip-

pen, skulle soge at tilintetgjore Kirken, men den vil voxe, jo mere man
strider imod den, og udbrede sig videre, og dens Medlem mer skulle tiltai^e

i Kundskab, indtil de blive helliggjorte og faa en Arv, hvor Guds Herlig-

hed skal hvile over dem; og naar dette sker, og Alt er beredt, da skulle

de ti Israels Stammer aabonbares i Nordenland, hvor de have været i lang

Tid, og naar dette er fuldkommet, vil Profetens Spaadom blive opfyldt^

som siger : "Og Gjenlosereu skal komme til Zion og til dem, som omvende

sig fra Overtrædelse i Jakob, siger Herren !
" Men uagtet de Ugudelige

skulle soge at tilintetgjore Dig, skal dog Herrens Arm være udrakt, og

Du skal viude Sejer, dersom Du holder alle disse Bud. Dit Navn skal

blive bekjendt iblandt alle Nationer, thi deu Gjeruiug, som Herren vil

udrette ved Dig, skal bringe de Retfærdige til at glæde sig og de Ugudelige

til at fnyse af Vrede; af hine skal det holdes i Ære og af disse bespottes,

dog skal det være disse til Skræk formedelst det store og forunderlige Værk,

som skal folge paa Aabenbarelsen af dette Evangeliums Fylde. Gaa nu

din Vej, og husk, hvad Herren har gjort for Dig, og beflit Dig paa at

holds hans Bud, saa vil han fri Dig fra Fristelser og alle deu Ondes

Kunstgreb og Rænker. Glem ikke at bede, paa det at dit Sind maa

Torde styrket, s:ia at naar han nærmer sig Dig, Du da kan have Kraft til

at undfly det Onde og erholde disse kostelige Ting."
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Uagtet Engelen underrettede ham om meget Mere, end vi her have

skrevet, saa er dog det Vigtigste indbefattet i Ovenstaaende. Det blev

ham sagt, at Tiden for ham til at erholde Optegnelserne vilde ikke kom-

me, forend fire Aar fra den Tid af, men at han skulde komme til Stedet

lige om et Aar, og Engelen vilde da igjen mode ham der, og han skulde

fremdeles besoge Stedet en Gang om Aaret til Tiden kom, da han skulde

faa Optegnelserne.

Joseph skriver :
" Efter hvad jeg var bleven befalet, gik jeg ved

Enden af hvert Aar, o^ fandt hver Gang det samme Sendebud der, og

modtog Undervisning og Lærdom af ham ved hver Sammenkomst, angaa-

ende hvad Herren vilde lade ske, og hvordan og paa hvad Maade hans

Rige skulde bestyres i de sidste Dage.

Da min Faders timelige Omstændigheder vare meget begrændsede^

vare vi nodsagede til at arbejde med vore Hænder som Daglejere og paa

anden Maade, eftersom vi kunde faa Lejlighed, undertiden vare vi hjem-

me og undertiden ude, og ved bestandig at arbejde, forskafi*ede vi os en

tarvelig Underholdning.

I Aaret 1824 modte der min Faders Familie en stor Gjenvordighed

derved, at min ældste Broder Alvin dode. I Oktober Maaned 1825

fæstede jeg mig til en gammel Mand ved Navn Josiah Stoal, som boede

i Chenango County i Staten New York. Han havde hort Noget om en

Solvmine, som havde været aabnet af Spanierne i Harraony, Susquehan-

nah County i Pennsylvanien, og havde, forend jeg begav mig i hans

Tjeneste, gravet, for om muligt at opdage Minen. Efterat jeg kom til at

være hos ham, tog han mig med iblandt de Andre of haus Folk til at

grave efter Solvminen, ved hvilket jeg vedblev at arbejde næsten en

Maaned, uden at vi havde noget Held i vort Foretagende, og tilsidst

fik jeg den gamle Herre overtalt til at holde op med Gravningen.

Heraf opkom den almindelige Historie om, at jeg har været Skattegraver.

Medens jeg var saaledes sysselsat, logerede jeg hos en vis Isaac Hale

dersteds, hvor jeg for forste Gang saa min Kone, som var hans

Datter. Den 18de Januar 1827 bleve vi ægteviede, medens jeg endnu

var i Hr. Stoals Tjeneste. Da jeg endnu vedblev at sige, at jeg havde

seet et Syn, blev Forfolgelsen ved og min Svigerfader og hans Familie

vare meget imod vort Giftermaal. Jeg var derfor nodsaget til at lage

hende andensteds hen, og vi toge til Squire Tarbills Hus i Syd Bainbridge,

Chenango County, N. Y. Strax efter vort Giftermaal forlod jeg Stoal

og gik til min Fader, i Forening med hvem jeg arbejdede den Sommer.

Endelig kom Tiden, da jeg skulde have Pladerne, tilligemed Urim

og Thummim samt Brystspandet. Paa den 22de Dag i September 1827

gik jeg som sædvanligt, naar et Aar var omme, til Stedet, hvor de vare

forvarede, og det samme himmelske Sendebud overgav dem til mig med

den Erklæring, at jeg skulde være ansvarlig for dem, og dersom jeg lod
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dem komme fra mig af Mangel paa Omhu, eller formedelst Forsommelse,

skulde jeg blive forKastet, men dersom jeg vilde anvende al min Flid paa
at bevare dem, indtil han (nemlig Sendebudet) skulde forlange dem, da
.skulde det gaa godt."

Disse Tiivler eller Plader havde Udseende af Guld ; hver Plade var

henved 8 Tommer lang og 7 Tommer bred, og ikke fuldkommen saa tyk
som almindeligt Blik, De vare opfyldte paa begge Sider med en Ind-

.skrift af ægyptiske Skrifttegn, og bundne tilsammen ligesom Bladene i en

Bog, idet de vare heftede i den ene Kant med 3 Ringe, der gik igjennem

det Hele. Denne Bog var henved 6 Tommer tyk, og en Del af den var
forseglet. Skrifttegnene i den uforseglede Del vare meget smaa og smukt
indgraverede. Den hele Bog bar mange Tegn paa Ælde i dens Dannelse,

saavelsom megen Duelighed i Gravorkunsten. De Urira og Thummim
vare et besynderligt Instrument, som bestod af 2 gjenuemsigtige Stene,

klare som Krystal, i en bueformig Indfatning. Det brugtes i Oldtiden

af Seerne, og var et Instrument, hvorved de erholdt Aabenbaringer om
fjerne Ting, saavel forbigangne som tilkommende. (Se 2 Moseb. 28, 30.

Z Moseb. 8, 8. 4 Moseb. 27, 21. 5 Moseb. 23, 8. Neh. 7, 65. 1 Sam
28,6.)

Disse hellige Ting bleve begravne i Cumora'i Hoj af en Guds Profet

ved Navn Moroni omtrent 420 Aar efter Kristi Fodsel. Han skjulte dem
der ifolge Herrens Befaling, saa de maatte blive bevarede fra at falde i

de Ugudeliges Hænder, men Herren havde lovet, at de skulde komme
frem i de sidste Dage og tjene Menneskene til Gavn og Oplysning, i Sær-

deleshed Lamaniterne, hvilket Lofte nu begyndte at opfyldes over 1400

Aar efter at det blev givet til Moroni. Optegnelserne vare skrevne af

Mormon, en anden Guds Profet, og fuldendtes af hans Son Moroni, den

Samme, som begrov dem i Jorden og som leverede dem til Joseph Smith,

hvem det blev overdraget ved Hjælp af Guds Gave og Kraft, at over-

sætte den uforseglede Del deraf i det engelske Sprog, som derefter udkom
i Trykken under Navn af Mormons Bog.

Vi.ville herefter nojere beskrive de Omstændigheder, som vare for-

bundne med Oversættelsen, og blot her bemærke, at efterf\t Joseph havde

udfort det Arbejde, som Herren havde paalagt ham, tilbageleverede han

dem i Moronis Hænder, som indtil denne Dag har dem i sin Varetægt.

Den forseglede Del har Herren ogsaa lovet i sin egen bestemte Tid at

give til sit Folk i denne Uddeling, saavelsom andre hellige Optegneler

og Old-sasrpr. hvis GjemmMted endnu ikke er aabenbaret.
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ANDET KAPITEL.

Joseph forfolges for Optegnelsernes Skyld.—Rejser til Pennsylvanien.—Begynder

at oversætte.—Sender Martin Harris til New York med en Del af Skrifttegnene.

—Fortsætter Oversættelsen.—Manuskriptet tabes.—Oliver Cowdery besoger

Joseph.—Joseph og Oliver Cowdery ordineres til det Aaronske Præstedumme.

—Oversættelsen fortsættes og fuldendes.-Mormons Bogudkommer i Trykken-

Joseph lærte imidlertid snart at kjende, hvorfor Sendebudet havde

givet ham saa noje Befaling, om at tage godt Vare paa Optegnelserne, og

hvorfor han havde sagt, at naar han fik gjort, hvad der var forlangt af

ham, vilde han (Sendebudet) kræve dem tilbage: thi aldrig saasnart blev

det bpkjendt, at Joseph havde Piaderne, forend Folk gjorde sig den storste

Ulejlighed for at faa dem fra ham. De anvendte alle de Rænker og

Kunstgreb, der kunde opfindes til dette Ojemed. Allerede strax efter

han havde erholdt dem af Sendebudet, og havde begivet sig paa Vejen

hjemad igjennem Skoven og Markerne, blev han overfaldet af to onde

Mænd, der havde skjult sig for at rove Optegnelserne fra ham. En af

dem slog ham med en Knippel, for han blev dem var, men da han var

stor og stærk, sled han sig los fra dem, skjondt med stor Anstrængelse,

og lob hjemad ; de fulgte ham i Hælene, indtil han kom i

Nærheden af sin Faders Hns, da vendte de om og flygtede den

anden Vej, af Frygt for at blive grebne. Ofte var det Hus, hvor han

boede, omringet af Pobel og ildesindede Personer, som flere Gange stræbte

ham efter Livet, og som ofte gjorde ham det vanskeligt at undgaa deres

morderiske Hensigter. Fol gel ig da hans Liv bestandig svævede i Fare

blandt disse fordærvede Uslinger, besluttede han tilsidst at forlade Stedet,

og rejse til Pennsylvanien. Plan pakkede derfor sit Toj ind, skjulte Plar

derne i en Tonde fuld af Bonner, og begav sig paa Rejsen. Han var

ikke knmTnen langt, for han blev indhentet af en Politiembedsmand, med

en pkriftlig Fuldmagt til at undersoge hans Sager, og han smigrede sig

med den Tanke, at han nok skulde finde Pladerne, men efter at have sogt

meget omhvggeligt, maatte han slukoret forlade ham, uden at have op-

naaet sin Hensigt. Joseph kjorte derpaa videre, men for han naaede sit

Bestemm eissted, blev han atter anholdt af en Politiembedsmand i det

samme Ærinde, og efter at have ransaget Vognen, maatte agsaa han gaa

sin Vej ligesaa ærgerlig som den forste, fordi han ikke kunde opdage Gjen-

standen for sin Undersogelse. Han fortsatte da sin Rejse uden videre

Hindring, indtil han kom til den nordlige Del af Pennsylvanien til Byen

Harmony ved Susquehannah Floden, hvor hans Svigerfader boede. Dette

Sted var belip^gende omtrent 100 (engl.) Mile fra Manchester.

Strax efter hans Ankomst til Pennsylvanien i December Maaned
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1827, begyndte han at afskrive Xaraktererne, som fandtes paa Pladerne,

og ved Hjælp af Urim og Thummim begyndte han ogsaa at oversætte

dem, og da han skrev en daarlig Haand, var han nodt til at antage sig

en Skriver, der kunde nedskrive Ovei-sættelsen som den kom fra hans

Mund.

I Februar 1828 kom en Herre ved Navn Martin Harris for at

besoge Joseph. Han var en agtet Landmand og boede i Palmyra,

Wayne County, N. Y., og havde tidligere givet Jo.-5eph 50 Dollars til-

hjælp ved hans Flytning til Peunsylvanien. Denne Martin Harris

fik de Karakterer, som Joseph havde afskrevet fra Pladerne samt Over-

sættelsen af nogle af dem, og rejste med dem til Staden New York^hvor
han foreviste dem for Prolessor Anthon, en Mand som var bekjendt for

sin store Sprogkyudighed. Professor Anthon sagde, at Oversættelsen var

rigtig, ja mere end Nuget, han for havde seet oversat fra Ægyptisk. Han
sagde, at Kai aktererne vare ægyptiske, kaldæiske, syriske og arabiske,

og at de vare ægte Karakterer. Han gav Hr. Harris et skriftligt Vid-

nesbyrd paa, at de vare ægte og at Oversættelsen var rigtig, hvilket Bevis

denne stak i Lommen og gik, men Professor Anthon kaldte ham til Dage

og spurgte, hvorledes den unge Mand fik at vide, at der var Guldtav-

ler paa det Sted, hvor han fandt dem. Da han fik til Svar, at en.

Guds Engel havde aabeubaret ham det, forlangte han Beviset tilbage, hvor.

paa han rev det istykker, idet han sagde, at saadant Noget som Eugle.

sendelse skete ikke nutildags. Han sagde ogsaa til Martin Harris, at

hvis han vilde bringe Pladerne til ham, vilde han oversætte dem.

Denne svarede, at det var ham forbudt at bringe dem, og at en Del af

Pladerne vare forseglede, hvorefter Professor Anthon ytrede : "Jeg kan

ikke læse en foi-seglet Bog." Martin Harris tog dem ogsaa til DoktOj

Mitchel, som bekiæltede, hvad Professor Anthon havde sagt, baade om
Karaktererne og Oversættelsen. Hvis vore Læsere ville kaste op i deres

Bibler og læse det 29de Kapitel af Esaias, saa ville de der finde, at denne

Profet spaaede om dette^,500 Aar for det skete.

Efterat Martin Harris var kommen tilbage fra New York, rejste

han til sit eget Hjem i Palmyra og ordnede der sine Alfærer saaledes, at han
atter kunde være borte en Tid, hvorpaa han igjen rejste til Penusylva-

nien for at assistere Joseph med Oversættelsen. Dette var i April 1828

Joseph fortsatte strax sit Arbejde, og som han oversatte, skrev Martin

Harris for ham ; og de vare saaledes beskjæftigode indtil den 14de Junj

samme Aar, ved hvilken Tid de havde oversat 116 Sider Manuskript

Martin Harris havde blot skrevet for Joseph en kort Tid, da han
begyndte at plage og bede ham om Tilladelse til at tage Manuski-iptet

hjem og ibrevise det for sin Familie. Han vedblev saa indtrængende at

bede ham, at Joseph tilsidst gav efter og adspurgte Herren desano-aa-

ende, men Svaret blev, at Joseph maatte ikke foje Harris i sit Begiær.
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Dermed var denne dog ikke tilfreds, men nodede Joseph til anden

Gang at adsporge Herren, hvilket han gjorde, men erholdt samme Svar

som iorste Gang. Endnu ikke fornojet, gav Joseph igjen efter for Har-

ris's Paatrængenhcd og adspurgte Herren tredie Gang, og denne Gang

var Svaret, at Martin Han is niaatte tage Manuskriptet paa visse Beting-

elser, hvilke vare, at han blot raaatte vise dem til fem Personer, nemlig

hans Kone, hans Forældre, hans Broder og hans Kones Soster. Han gav

hojtideligt Lofte om at ville opfylde paa det Kojagtigste disse Betingelser,

og begav sig strax paa Hjemvejen med Manuskriptet. Han viste det strax

til de omtalte Personer, som han havde Lov til, men brod derpaa sin Pagt

ved ogsaa at vise det til adskillige andre af hans Venner, som kom for

at besoge ham. Folgen heraf var, at Manuskriptet blev stjaalen fra

Kisteskuffen, hvor Martin Harris havde gjeiiit det, og hverken han eller

Joseph fik det nogensinde igjen. Hvem det var, som stjal det, vides ikke

bestemt, men det antages at være Harris's egen Kone, som allerede for

den Tid havde forsdgt paa at skade Joseph ved at udsprede falske Ryg-

ter og slette Beskyldninger om ham, men da dette ikke havde den for-

onskede Virkning, benyttede hun maaske denne Lejlighed til at giore ham

Fortræd.

Medens Martin Harris var borte med Manuskriptet, giorde Joseph

en Tur til Manchester og besogte s'n Faders Familie. Medens han opholdt

sig her, kom han til Kundskab om Manuskriptets Forsvinden, hvilket bevir-

kede hos ham en Angst og Bekymring, som maa have været meget stor,

eftersom han strax forstod, at han hnvde handlet uviist i Henseende til at

adsporge Herren saa ofte. Efter et kort Ophold i Manchester rejste han

derpaa tilbage til sit eget Hjem i Pennsylvanien.

Herren, som var fortornet paa Joseph paa Grund af hans Forseelse i

dette Tilfælde, tog TJrim og Thummim og siden Pladerne fra ham, saa at

han lærte herved en streng Lexie, og kom til at forstaa, at naar Herren

engang forbyder eller nægter en Ting, saa bor Mennesket være tilfreds og

ikke vedblive at adsporge eller bede om Noget, som han engang har

nægtet, ora ogsaa Befalingen i saa Henseende ikke er aldeles som det

kortsynede Menneske kunde onske det.

Joseph ydmygede sig for Herren og erholdt Tilgivelse for sin For-

seelse, saa at det himmelske Sendebud atter overleverede Pladerne samt

Urim og Thummim i hans Hænder. Dette skete i Juli Maaned 1828.

Paa samme Tid modtog han den forste Aabenbaring, som findes i Pag-

tens Bog, 30te Stykke.

En Tid efter modtog han en anden Aabenbaring, hvori Herren gav

ham sin Villie tilkjende ang* aende det tabte Manuskript. Han blev heri

forbudt igjen at oversætte den samme Beretning, efterdi de Ugudelige, i

hvis Hænder Manuskriptet var falden, havde formedelst Djævelens

Indskydelse foretaget sig at forandre Oversættelsen, og hvis Joseph skulde
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gjengive de samme Ord igjen i en ny Oversættelse, saa vilde disse onde

Mennesker fremfére det forste Manuskript i en forandret Form, og derved

forsoge paa at stemple Joseph som en Bedrager, da de vilde sige, at han

ikke havde oversat det ens begge Gange, og havde altsaa ikke den gud-

dommelige Gave til at oversætte, som han beraabte sig paa. Derfor sagde

Herren, det var Visdom, at det ikke blev oversat anden Gang, paa det

de Ugudelige maatte blive beskjæmmede og deres Planer og onde Anslag

blive tilintetgjorte. Joseph fik derimod Befaling til at oversætte fra Nephis

Plader, hvilke indeholdt omtrent den samme Beretning, og dertil gav en

mere udforlig Oplysning angaaende Evangeliet, som Herren i Særdeleshed

onskede at frem fore tydeligen for Menneskene. Beretningen, som fandtes

paa det tabte Manuskript, var en Oversættelse fra Lehis Plader, der

omtales i Mormons Bog, Side 2 og 11. (Se endvidere Pagtens Bog, 36te

Stykke.)

Joseph fortsatte ikke lige strax sit Oversætterarbejde, men arbej-

dede en Tid med sine Hænder for sin Families Ophold paa en lille Farm,

som han havde kjobt af sin Svigerfader. I Februar 1829 blev han besdgt

af sin Fader fra Manchester, og omtrent samtidig modtog han to Aaben-

baringer, som findes i Pagtens Bog, 31te og 32te Stykke. I den sidste af

disse bliver Martin Han-is betydelig dadlet, og Mormons Bogs tre Vidner

omtales her for forste Gang.

Den 15de April kom Oliver Cowdery til Joseph i Pennsylvanien.

Han havde været Skolelærer i det Nabolag, hvor Josephs Fader boede og

havde været Kostgjænger i hans Familie en Tid. De havde fortalt ham,

hvorledes Joseph havde erholdt Pladerne, og han var nu kommen for at

lære mere desangaaende fra hans egen Mund. Den 17de April, to Dage
efter hans Ankomst, begyndte Joseph at oversætte Mormons Bog, og

Oliver Cowdery begyndte at skrive for ham. Fra den Tid af, at han

begyndte at oversætte, modtog han mange Aabenbaringer angaaende det

Værk, som Herren nu havde paabegyndt, samt om Evangeliets Fylde,

som han var ifærd med at lade udgaa til Jordens Nationer. Dette gav

ham megen Lys og forberedte ham for den Stilling, som han siden kom
til at indtage. Og da den sande Mening af nogle af disse Aabenbaringer

bedre vil kunne forstaas, naar Omstændighederne, hvorunder de bleve

givne, blive almindelig bekjendt, saa ville vi, saatneget som det lader sig

gjore, omtale de Begivenheder, som undertiden ledte til deres Meddelelse,

og i nogle Tilfælde, hvor Aabenbaringen staar i umiddelbar Forbindelse

med Historien, korteligen berore disse.

Kort efterat Oliver Cowdery havde begyndt at skrive for Joseph,

modtoges saaledes den Aabenbaring, som udgjor det 8de Stykke af Pag.

tens Bog, og da Joseph og Oliver Cowdery en Tid efter under en Samtale

angaaende Apostelen Johannes udvexlede forskjellige Anskuelser med
Hensyn til hvad, der siges om ham i Joh. 21 Kap. 22 V., saa adspurgte
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Joseph Herren og erholdt ved Urim og Thummim den Oplysning, at

denne Apostel ifolge hans eget Begjær, skulde leve i Kjodet, indtil

Kristus igjen skulde komme til Jorden. (Pagtens Bog, 33te Stykke.)

Omtreut samtidig bleve to andre Aabeubariuger givne i Anledning

af Oliver Cowderys Onske og Begjær om at erholde den samme Over-

gættergave som Joseph, men blev i den sidste af disse befalet til atter at

fortsætte sit Arbejde som Josephs Skriver. (Se Pagtens Bog, 34te og 35te

Stykke.)

Da de havde fundet Daab til Syndsforladelse omtalt i Oversættelsen

af Mormons Bog, folte Joseph og Oliver Cowdery en Attraa efter at

adsporge Herren augaaende denne Ordinantse, og i denne Heusigtgikde

ud i Skoven for at bede (den 15de Maj 1829). Medens de bade og paa-

kaldte Herren, nedsteg et Sendebud fra Himmelen i en klar Sky, som lagde

sine Hænder paa dem og ordinerede dem, sigende: "Paa Eder, mine

Medtjenere, besegler jeg det Aaronske Præstedomme i Messiæ Navn, hvilket

Fræstedomme holder Naglerne til Engles Betjening og til Omvendelsens

Evangelium, samt til Daab i Vand til SyndsJorladelse; og dette skal aldrig

mere blive borttagetfra Jorden, indtil Levi Sonner atter frembære Offer for

Herren i Retfærdighed." Han sagde dem ogsaa, at dette Præstedomme

havde ikke Fuldmagt til at lægge Hænder paa for den Hellig-Aands

Gave, men at det siden skulde gives dem, og han gav dem tillige Anvis-

ning om, hvorledes de skulde dobe hiuanden.

Dette Sendebud, som saaledes besogte dem, sagde, at hans Navn var

Johannes, den Samme, som i det Nye Testamente kaldes Johannes den

Dobt r. Han havde Noglerne til det Aaronske Præstedomme, og handlede

under Bestyrelse af Peter, Jakob og Johannes, der holdt det Melkisedikske

Præstedommes Nogler, hvilket Præstedomme, han sagde, skulde om en

Tid blive dem paalagt.

Samme Dag gik de og bleve dobte. Joseph dobte forst Oliver Cow-

dery, hvorpaa Oliver dobte ham. Derefter lagde Joseph sine Hænder

paa Olivers Hoved, og ordinerede ham til det Aaronske Præstedomme,

og Co^^ dtry lagde derpaa sine Hænder paa Josephs Hoved og ordinerede

ham til det samme Præstedomme, thi saaledes havde Sendebudet befalet

dem at gjore. Saasnart som de vare dobte, faldt den Hellig-Aand paa

dem, og de profeterede om mange Tiug, som snart skulde ske.

Disse vare de forste Daabshandlinger, som efter de Beretninger, der

haves desangaaende, have været forordnede og anerkjendte af Herren for

over 1400 Aar. Alle de Kirker, som have været opbyggede i disse

mange Aarhundreder, have været stiftede af Mennesker foruden den Al-

mægtiges Undervisniug. De Ugudelige have dræbt Herrens Tjenere,

8om besadde det hellige Præstedomme, og der blev Ingen levnet tilbage

paa Jorden, som kunde dobe eller udfore Noget i Herrens Navn, som

han vilde anerkjende. Endskjdndt Joseph havde seet og samtalet med
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himmelske Væsener, saa havde han derfor ingen Myndighed til at dobe
Nogen, eller til at administrere i nogen Ordinantse tilhorende Guds Rige.

Han maatte vente, intil han blev ordineret og paalagt Præstedoniniet,

forend Herren vilde anerkjende hans Rettighed til at dobe, og der var

ikke nogen Mand paa Jorden, som kunde ordinere ham til denne Myn-
dighed. Derfor var det nddvendigt, at Mænd, som havde Præstedonnucts

Nogler, da de vare paa Jorden, men som vare blevne dræbte, skulde

komme fra Himmelen for at ordinere Joseph, og endog efter at han og

Oliver Cowdery vare blevne ordinerede til det Aaronske Præstedomnie,

kunde de ikke lægge *Hænder paa for den Hellig-Aands Gave. De
maate vente, intil Peter, Jakob og Johannes, hvilke vare de sidste Mænd,
som havde det Melkisedikske Præsteddmmes Nogler paa Jorden, skulde

komme til dem for at ordinere dem, og give dem den nodvendige Magt og

Myndighed.

Efter at Joseph og Oliver Cowdery vare blevne dobte og ordinerede,

blev deres Forstand oplyst, saa de bedre kunde forstaa Skrifterne; og den

sande Mening af de mere hemmelighedsfulde Skriftsteder blev opklaret

for dem. De vare imidlertid nddsagede til at dolge for en kort Tid, ;it de

vare blevne dobte og ordinerede til Præsteddmmet paa Grund af den

Forfdlgelsesaand, der allerede havde givet sig tilkjende i Nabolaget. De
bleve flere Gange truede med Overfald paa Huset, hvilket dog hindredes

formedelst den Indflydelse, Josephs Svigerfader havde iblandt Folket.

Denne Familie, som fdr var imod Joseph, var nu bleven hans Venner og

dnskede, at han skulde have Lejlighed til \t fortsætte sit Arbejde med
Oversættelsen, hvisaarsag de ydede ham al den Beskyttelse, som var dem
muligt.

Trods Folkets Trudsler vedblev Joseph derfor sit Arbejde og foruden

at oversætte, begyndte han og Oliver Cowdery at forelæse af Skriltcrne

for deres Venner og Bekjendte, naar de traf sammen med dem. Jot^cphs

Broder, Samuel H. Smith, kom for at besdge dem, og efter at have talt

med ham om enkelte bibelske Sandheder samt vist ham den overnatte

Del af Mormons Bog, gik han i Skoven og bad til Herren, hvilket havde

tilfdlge, at han blev overbevist om Værkets Sandhed, og den 25de Maj

blev han ddbt af Oliver Cowdery og drog derpaa tilbage til sin Faders

Hus, lovende og prisende Gud og fuld af den Hellig-Aand.

Kort derefter kom ogsaa Hyrum Smith for at besdge sin Broder, og

ifdlge hans oprigtige Begjær adspurgte Joseph Herren og modtog cu

Aabenbaring til ham, som findes i Pagtens Bog, 37te Stykke.

Vi ville her igjen anfdre Josephs egne Ord : "Omtrent paa samme
Tid (Maj 1829) kom en gammel Mand og besdgte os, hvis Navn jeg

onsker at nævne med Agtelse, nemlig Hr. Joseph Knight sen. fra Coles-

ville, Broom County, Staten New York. Han havde hdrt, hvorledes vi

anvendte vor Tid og bragte os meget venligt og imddekemmende noget
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Proviant, for at vi ikke skulde blive hindrede i vort Oversætterarbejde

ved Mangel paa deslige Fornodenheder, og jeg maa pligtskyldigst anfore,

at hau flere Gange bragte os saadan Understottelse, uagtet han boede

idetinindste 30 Mile borte.* Dette satte os istand til at vedblive Arbejdet,

som vi ellers maatte have lagt tilside for en Tid. Da han saameget on-

skede at vide sin Pligt med Hensyn til dette Værk, saa adspurgte jeg

Herren og modtog folgende Aabenbaring. (Se Pagtens Bog, 38te Stykke.)

Kort efter jeg begyndte at oversætte, blev jeg bekjendt med Hr.

"Whitiner fra Fayette i Seneca County, N. Y., samt med nogle af hans

Familie. Forst i Juni Maaned kom hans Son David Whitmer med en

Tospændervogn til det Sted, hvor vi boede, og onskede, at vi skulde folge

li,ed ham til hans Fader og opholde os der, til vi havde fuldendt Arbejdet,

lian tilbod os Kost og Logi samt en af hans Brodre til at skrive for mig,

som og hans egen Hjælp ved Lejlighed.

Da vi netop havde saadan betimelig Hjælp behov i et saa vanskeligt

Foretagende, og vi vare blevne underrettede om, at Folk der i Nabolaget

ventede med stor Længsel efter at faa Lejlighed til at ransage disse Ting,

saa autoge vi Tilbudet og fulgte med Whitmer til hans Faders Hus, hvor

vi saa opholdt os, indtil Oversættelsen var færdig og Eneret sikret. Ved

vor Ankomst fandt vi Whitmers Familie meget imodekommende og vi-

debegjærlig angaaende Værket. De vedbleve at være gjæstfrie, bespiste

og logerede os efter Lofte, og navnlig hjalp John Whitmer os meget med

at skrive Resten af Oversættelsen. Imidlertid blev David og Peter Whit-

mer ogsaa til vore iyrige Venner og Medhjælpere ved Arbejdet, og da de

onskede at kjende deres særegne Pligter og begjærede med megen Alvor,

at jeg skulde adsporge Herren dem angaaende, saa adspurgte jeg Herren

ved Urim og Thummim og erholdt folgende Aabenbaringer for dem, den

ene efter den anden. (Se Pagtens Bog, 39te, 40de og 41de Stykke.)

I Seneca County fandt vi Folket i Almindelighed venskabeligt og

begjærligt efter at faa Sandheden at vide angaaende disse Ting, hvilke nu

begyndte at omtales rundt omkring. Mange tilbode os fri Adgang til

deres Huse, paa det vi kunde have Lejlighed til at forsamles med vore

Venner i den Hensigt at belære og undervise dem. Vi traf paa Mange

fra Tid til anden, som vare villige til at hore os og begjærlige efter at

udfiude Sandheden, som den er i Kristo Jesu, og lode til at være villige

til at adlyde Evangeliet, naar de engang bleve rigtig overbeviste og til-

fredsstillede i deres Sind ; og i samme Maaned (Juni) blev min Broder

Hyrum Smith, David Whitmer og Peter Whitmer jun. dobte i Seneca

So, de to Forstnævnte af mig og den Sidstnævnte af Oliver Cowdery. Fra

den Tid af var der Mange, som troede og bleve dobte, og vi vedbleve at

• Det bemærkea, at Afstanden stedse er angivet i engelske Mil.
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undervise og belære saamange, som sogte at komme til Kundskab om

Sandheden.

Medens vi arbejdede paa Oversættelsen, opdagede vi, at der skulde

beskikkes tre særdeles Vidner af Herren til at se Pladerne, som dette

Værk (Mormons Bog) blev oversat fra, og at disse tre Vidner skulde

bære Vidnesbyrd om samme, hvilket vil findes omtalt i Mormons Bog,

Side 530. Næsten umiddelbart efter, at vi havde gjort denne Opdagelse,

onskede Oliver Cowdery, David Whitmer og den foromtalte Martin

Harris, som var kommen for at se, hvorledes det gik med Arbejdet, at

jeg skulde adsporge Herren, om det ikke maatte blive dem forundt at

være disse tre særdeles Vidner, og de.bleve saameget længselsfulde og

bade mig saa indstændig derom, at ieg tilsidst gav efter, og ved Urim og

Thummim erholdt folgende Aabenbaring af Herren til dem. (Se Pagtens

Bog, 42de Stykke.)

Ikke mange Dage efter, at ovennæ\Tite Befaling blev given, bleve vi

Fire, nemlig Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery og mig selv

enige om at gaa ind i Skoven og forsoge ved ivrig og ydmyg Bon at faa

det, som var lovet i Aabenbaringen, nemlig at maatte faa Pladerne at se

osv. Folgelig valgte vi en Skov, som var bekvem at komme til fra Whit-

mers Hus, og begave os didhen, knælede ned og begyndte at bede i

megen Tro til den almægtige Gud, at han vilde opfylde disse Forjæt-

telser. Efter forudgaaende Bestemmelse begyndte jeg forst med lydelig

Bon til vor himmelske Fader og efterfulgtes af hver af de Andre i Rad,

men vi erholdt intet Svar eller Tegn paa guddommeligt Velbehag, hvorfor

vi gjentoge vor Bon i samme Orden som for,men Udfaldet var det samme

som forste Gang. Efter dette vort andet forgjæves Forsog udlod ]\Iar-

tin Harris sig med, at han vilde unddrage sig fra os, da han, som han

selv ytrede, troede, at hans Nærværelse var Aarsagen til, at vi ikke fik,

hvad vi bade om, og folgelig forlod han os, hvorefter vi knælede ned

igjen, og vi havde ikke bedet mange Minuter, for vi saa et Lys ovenover

os i Luften, som var overordentlig klart, og se en Guds Engel stod foran

os, og i sin Haand holdt han de Plader, som vi havde bedet om, at disse

maatte so. Han vendte Bladene, eet ad Gangen, saa at vi kunde se dem

og tydelig skjelne den derpaa indgraverede Skrift. Derpaa henvendte

han sig til David Whitmer, sigende :
" David, velsignet er Herren og den,

der holder hans Bud," hvorefter vi horte en Rost fra det klare Lys oven-

over os, sigende : "Disse Plader bleve aabenbarede ved Guds Krafl, og

de ere oversatte ved Guds Kraft. Oversættelsen, som I have seet, er rig-

tig, og jeg befaler Eder at bære Vidnesbyrd om, hvad I nu se og hore."

Jeg forlod nu David og Oliver, og gik hen for at opsoge Martin Harris,

som jeg fandt i betydelig Afstand, ivrigt bedende; dog fortalte han mig

snart, at Herren havde endnu ikke bonhort ham, og bad mig alvorligt

om at forene mig med ham i Bon, at han maatte nyde de Velsignelser,
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soru nylig vare vederfarede os. Vi forenede os da i Bon og fik omsider

vort Ouske opfyldt, thi forend vi vare færdige, blev det samme Syn

opladt for vore Ojne, idetmindste for mig, og jeg horte og saa atter de

samme Ting, medens Martin Harris i det samme Ojeblik, ligesom i en

Henrykkelse af Glæde, udbrod :
" Det er nok, mine Ojne have skuet," og

idet lian sprang op, raabte han: " Hosianna," lovede Gud og udviste stor

Glæde."

Disse Mænd havde ogsaa det Privilegium at se Brystpladen, de

Uri 111 og Thummim samt Labans Sværd, der omtales \ Mormons Bog,

Side 8. For at fuldbyrde Befalingen, som de havde faaet, opsatte og un-

derskrev disse tre Mænd folgende Vidnesbyrd

:

"Det være herved vitterligt for alle Slægter, Stammer, Tungemaal og Folk,

til liviike detteVærk monnekomme, at vi formedelst Gud Faderens og vor Herres

Jesu Kristi Naade have seet de Tavler, som indeholde disse Optegnelser om
Nephis Folk og ligeledes om Lamaniterne, deres Brodre, og ligeledes om Jareds

Folk, som kom fra Taarnet, om hvilke der er talet; og vi vide ogsaa, at de ere

blevne oversatte ved Guds Grave og Kraft, thi hans Rost har kundgjort os det, og

derfor vide vi med Vished, at dette Værk er sandt. Endvidere bevidne vi at have

seet de Indgravninger, som findes paa Tavlerne, og at de ere blevne os viste ved

Ouds Kraft og ikke Menneskers. Og se, vi erklære med al Troværdighed, at en

Guds Engel kom ned fra Himmelen, og han bragte Tavlerne og lagde dem for

vore Ojne, saa at vi saa og skuede dem samt Indgravningerne derpaa, og vi vide,

at det er ved Gud Faderens og vor Herres Jesu Kristi Naade, at vi saa dem og

kunne bevidne, at disse Ting ere sandfærdige, og det er vidunderligt for vore

Ojne: desuagtet bod Herrens Rcist os, at bære Vidnesbyrd derom, hvorfor vi, for

at være lydige imod Gud, vidne om disse Ting. Og vi vide, at dersom vi ere

trofaste i Kristo, ville vi kunne holde vore Klæder rene for alle Menneskers Blod,

og ville findes ubesmittede for Kristi Domstol og bo hos ham evindeligen i Him-

mel 3n. Og Ære være Faderen, Sonnen og den Hellig-Aand, hvUke ere een Gud.

Amen."

Oliver Cowdery. David Whitmer. Martin harbis.

Foruden disse tre Mænds Vidnesbyrd, som findes anfort i Begyndel-

sen af Mormons Bog, afgav otte Andre, som nogle D;ige efter havde Lej-

lighed til at beskue og berore de samme Plader, folgende Vidnesbyrd:

"Det være herved vitterligt for alle Slægter, Stammer, Tungemaal og Folk,

til k vilke dette Værk monne komme, at Joseph Smith jun., Oversætteren af dette

Værk, har vist os de omtalte Tavler, hvilke have Udseende af Guld, og saa-

mange af Bladene, som ovennævnte Smith har oversat, have vi berort med vore

Hænder, og vi saa ogsaa Indgravningerne derpaa, hvilket Altsammen har Ud-

seende af ældgammelt, besynderlig udfjrt Arbejde. Og dette bevidne vi med

fornuftige og besindige Ord, at ovennævnte Smith har vist os de ovenomtalt«

Tavler, thi vi have seet og loftet dem, og vide med Vished, at samme Smith har
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dem, og vi ovBrgive vore Navne til Verden, for at bevidne for Verden, hvad vi

have seet; og vi lyve ikke. Gud er vort Vidne."

Christian Whitmer. Hiram Page.

Jacob Whitmer, Joseph Smith, sen.

Peter Whitmer, jun. Hyrtjm Smith.

John Whitmer. Samuel H. Smith.

De Ovennævnte tilligemed Joseph Smith selv udgjorde tolv Mænd,

som vare Vidner til Mormons Bog.

Joseph og Oliver Cowdery fortsatte imidlertid deres Arbejde med

Oversættelsen, skjondt deres Tid var for en stor Del optaget med at sam-

tale med de Mange, som nu kom for at besoge dem. Nogle kom for at

finde Sandheden, medens Andre kom for at beskjæmmedem og gjore dem

vrange Sporgsraaal. Iblandt sidstnævnte Klasse vare adskillige lærde

Præster, som almindelig kom for at disputere, men skjondt Joseph og

Oliver vare ulærde og uerfarne i religios Bevisførelse, saa formaaede de

dog ved Herrens Aands Bistand at beskjæmme disse Lærde, medens de

til samme Tid kunde overbevise -de Oprigtige om det sande Evangelium.

Da de vare omtrent færdige med Oversættelsen, rejste de til Palmyra,

Wayne County, N.Y., og bleve enige med Hr. Egbert Grandon om at

lade 5000 Exemplarer af Mormons Bog trykke for 3000 Dollars, samt

sikx'ede sig Forlagsretten.

Ligesom Joseph hele Tiden under Oversættelsen havde været udsat

for Forlolgelse, idet onde Mennesker tragtede efter at odelægge baade ham

og Værket, saa forefaldt der ogsaa adskillige Ubehageligheder under

Trykningen. Folk, som fremdeles vare Josephs Fjender holdt nemlig

Moder i den Hensigt at opfinde Planer til Odelæggelsen af Manuskrip-

tet, og sogte tillige at formaa Hi . Grandon til at hore op med dets Tryk-

ning. En vis Mand foretog sig endvidere at udgive et Blad, hvori han

begyndte at publisere Udtog af Mormons Bog i en fordrejet Stil, sam-

menblandet med de sletteste Logne og Beskyldninger angaaende Joseph

og' Bogens Oprindelse. Joseph formaaede imidlertid formedelst sin

Eneret, som ban havde sikret sig til Bogen, at standse denne ugudelige

Mand i haus Foretagende; og det maa her kortelig bemærkes, at alle de

Planer, som lagdes, og alle de Forsog, som gjordes af Værkets Fjender for

dets Tilintetgjorelse, mislykkedes, og den lorste Udgave af Mormons Bog,

bestaaende af 5000 Exemplarer, udkom i Trykken i Begyndelsen af Aaret

1830.

Det fortjener endvidere at bemærkes, at Titelbladet af Mormons Bog

i den engelske Udgave er en bogstavelig Oversættelse af Titelbladet paa

Originalen, der lyder saaledes:

MORMONS BOG.

"Æirt Beretning, skreven ved Mormons Haand paa Tavler, efter Nephis Tavler."
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"Og det er en Forkortelse af Nephis Folks Optegnelser og Lamaniternes

Handeler, skreven til Lamanlteme, hvilke ere en Levning af Israels Hus, saa

og til Joder og Hedninger. Skreven efter Befaling samt ved Profeties og

Aabenbarings Aand. Skreven, forseglet og gjemt i Herren, at den ej skulde

fordærves, men komme frem ved Guds Gave og Kraft til dens Udlæggelse.

Forseglet ved Moronis Haand, oggjemt i Herren tU at fremkomme i sin Tid ved

Hedningerne. Udlæggelsen deraf ved Guds Gave. Ogsaa:

Et kort Udtog af Ethers Bog, hvilken er en Optegnelse om Jareds Folk,

som blev fraskilt paa den Tid Herren forvirrede Folkets Tungemaal, da de

byggede et Taarn for at naa op til Himmelen, hvilket viser de Overblevne af

Israels Hus, hvilke store Ting Herren har gjort for deres Fædre, og at de kunde

kjende Herrens Pagter, at de ikke ere forskudte til evig Tid; og ligesaa for at

overbevise Jode og Hedning om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, og at han^

aabenbarer sig for alle Folk; og nu, dersom der er Fejl, da ere de menneskelige

Fejltagelser, derfor fordommer ikke, hvad der horer Gud til, at I maa findes

ubesmittede for Kristi Domstol."

—

Moboni.
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TREDIE KAPITEL.
Gjengivelsen af det Melkisedikske Præstedomme ved Peter, Jakob og Johan-

nes.—Kirken organiseres i Fayette med sex Medlemmer.—Den forste oflfent-

lige Prædiken.—Det forste Mirakel.—Kirkens forste Konference.—Aabenba-

relser og Tilkjendegivelser af Guds Kraft.—Forfolgeise i Colesville.—Joseph

bliver to Gange arresteret.—Forhores og frikjendes.—Besoger atter Colesville.

Falske Aabenbaringer.—Kirkens anden Konference.—Missionærer kaldes

til Lamaniteme.

Vore Læsere ville maaske erindre, at da Joseph og Oliver Cowdery

bleve paalagte det Aaronske Præstedomme af Johannes den Dober, blev

det dem samtidig lovet, at de siden skulde modtage det hojere eller Mel-

kisedikske Præstedomme, hvilket vilde berettige dem til at forrette i

Evangeliets hojere Ordinantser. Dette Lofte blev opfyldt om Sommeren

1829. Joseph og de Faa, som allerede havde vist Lydighed til Daabsor-

dinantsen, havde i nogen Tid ydmygeligen bedet til Herren om denne

Velsignelse, og samledes omsider i Hr. Whitmers Hus i Fayette, for der

i Forening at anraabe Herren om det, som de saa hjerteligt attraaede.

Efter at de en kort Stund i inderlig og alvorlig Bon havde sogt Herren,

kom hans Ord til dem i Værelset, og Joseph og Oliver Cowdery bleve

befalede at ordinere hinanden til Ældster, dog skulde de ikke strax fore-

tage denne Ordination, men vente indtil de ved en passende Lejlighed fik

andre af de Dobte samlede.

I Juni s. A. blev det ligeledes i en Aabenbaring til Joseph Smith,

Oliver Cowdery og David Whitmer tilkjendegivet, at tolv Apostler

skuMe kaldes i denne Uddeling. (Pagtens Bog, 4ode Stykke.) En kort

Tid derefter bleve Joseph og Oliver Cowdery besdgte af Peter, Jakob og

Johannes, som efter Præstedommets hellige og regelmæssige Orden ordi-

nerede dem til Apostelskabet, eller det Melkisedikske Præstedomme, men
det var ikke for en længere Tid efter, at dette Præstedommes fulde Myn-
dighed blev paalagt andre af Brodrene.

Det blev dem endvidere betegnet ved Aabenbaring og Profetiens

Aand, paa hvilken Dag de ifolge Herrens Villie skulde organisere hans

Kirke igjen paa Jorden, og mange Instruktioner og Oplysninger bleve

dem givne i Henseende til Kirkens Opbyggelse og Bestyrelse, saasom

den rette Dobemaade, Nadverens Forrettelse, og de forskjellige Embeds-

mænds saavelsom Medlemmernes Pligter osv. (Pagtens Bog, 2det

Stykke.)

Efter at de saaledes vare blevne under\'iste, og det hellige Præste-

dommes Myndighed allerede var givet dem, saa vare de nu beredte til at
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kunne organisere Kirken, og de havde blot til at vente, indtil den af Her-

ren bestemte Dag kom.

Tirsdag den 6te April 1830 forsamledes folgende Personer i Peter

Whitmers Hus i Fayette, Seneca County, Staten New York, nemlig:

Joseph Smith, jun., Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitraer, jun.,

Samuel H. Smith og David Wbitmer. Med disse sex Medlemmer blev

Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige paa denne Dag organiseret.

Kfterat det var enstemmigen vedtaget af alle Medlemmerne, at de vilde

anerkjende Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery som deres aandelige

Lærere, ordinerede Joseph og Oliver hinanden ifolge den Befaling, som

Herren tidligere havde givet desangaaende, Joseph til at være den forstå

Ældste i Kirken og Oliver Cowdery den anden. Disse to Ældster lagde

da deres Hænder paa ethvert af de andre fire Medlemmer, og beseglede

paa dem den Hellig-Aands < iave. Den hellige Nadvre blev ved samme
Lejlighed for forste Gang administreret i denne Uddeling, idet Brod og

Vin blev uddelt og nydt af alle Medlemmerne. Den Hellig-Aand var i

en stor Grad udgydt over Fursamlingen. Nogle profeterede, medens de

Alle prisede Herren og glædede sig overordentligt. Medens de endnu

vare tilsammen, modtog Joseph en Aabeubaring, som findes anfort i

Pagtens Bog, 46de Stykke. Eudnu bleve nogle af de andre Medlemmer

ordineiede til Præstedommet, ifolge Aandens Vejledning, hvorpaa de

Alle skiltes ad med den behagelige Forvisning, at de nu vare uad-

skillelige Medlemmer af Kristi Kirke og anerkjendte af Herren som

saadanne.

Flere Personer, som havde bivaanet nævnte Mode og som vare

blevne overbeviste om Sandheden, kom kort efter frem og bleve optagne

i Kirken ved Daab. Iblandt disse var Josephs Fader og Moder samt

Martin Harris og A. Rockwell.

Saaledes var en sand og levende Kirke atter organiseret paa Jorden,

en Kirke, som Herren kunde kalde sin egen, og i hvilken hans Kraft,

Gaver og Velsignelser kunde blive tilkjendegivet.

Der var Nogle paa denne Tid, som onskede at forene sig med
Kirken uden Gjendaab, eftersom de forud vare dobte til en af Sekterne;

og for at vise Herrens bestemte Villie desangaaende, ville vi her i ordret

Oversættelse gjengive den i samme Anledning givne Aabenbaring, der

lyder saaledes

:

" Se, jeg siger Eder, at alle Pagter har jeg heri ladet bortskaffe, og

dette er en ny og evig Pagt, og den samme, som var fra Begyndelsen af.

Om derfor et Menneske blev dobt hundrede Gange, nytter det ham dog

Intet; thi I kunne ikke indgaa ad den snevre Port ved Mose Lov, ejheller

ved Eders dode Gjerninger ; thi paa Grund af Eders dode Gjerninger

har jeg ladet denne sidste Pagt og denne Kirke blive oprettet for mig,

ligesom i fordums Dage. Gaar derfor ind ad Porten, som jeg har befalet,
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Og sog ikke at raadfore Eders Gud. Amen." (Pagtens Bog, 47de

Stykke.)

Da Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith og Joseph

Knight duskede at vide Herrens Villie angaaende dem selv, saa adspurgte

Joseph Herren og erholdt for dem en Aabenbaring, som flades i Pagtens

Bog, 45de Stykke.

Sondagen den Ilte April prædikede Oliver Cowdery forste Gang
offentlig, hvilket var den forste Tale, som var holdt af noget Medlem i

Kirken. Forsamlingen holdtes i Hr. Whitmers Hus i Fayette. Et stort

Antal Mennesker bivaanede den, og samme Dag bleve Folgende dobte

:

Hiram Page, Catherine Page, Christian Whitmer, Anna Whitmer, Jacob

Whitmer, Elizabeth Whitmer; og den 18de s. M. : Peter Whitmer sen.,

Mary Whitmer, William Jolly, Elizabeth Jolly, Vincent Jolly, Richard

Ziba Peterson og Elizabeth Anna Whitmer. De bleve Alle dobte af

Oliver Cowdery i Seneca So.

Omtrent ved denne Tid skete det forste Mirakel i Kirken ved Guds
Kraft. Joseph skriver saaledes herom :

" I denne Maaned (April) aflagde

jeg Besog i Joseph Kuights Bolig i Colesville, Broom County, N. Y.

Med ham og hans Familie havde jeg tidligere været bekjeudt, og har

ovenfor omtalt ham for hans Venlighed og Opmærksomhed mod os,

medens vi oversatte Mormons Bog. Hr. Knight og hans Familie vare

Universalister (de troede paa Guds almindelige Naade), men de billigede

dog mine religiose Anskuelser, og viste sig besta,ndigen venlige og gjæst-

frie. Vi holdt adskillige Forsamlinger i Nabi)laget, hvor vi havde mange
Venner og nogle Fjender. Vore Forsamlinger vare vel besogte, og

Mange begyndte inderligen at bede den almægtige Gud om, at han vilde

give dem Visdom til at forstaa Sandheden. Iblaudt dem, som regel-

mæssig bivaanede vore Forsamlinger, befandt Newel Knight sig, en

Son af Joseph Knight. Han og jeg havde mange alvorlige Samtaler om
det vigtige Punkt, Menneskets evige Salighed. Det var bleven vor Sæd-

vane, at bede meget i vore Forsamlinger, og Newel havde sagt, at han

vilde forsoge at tage sit Kors op og bede hojt under vor Forsamling,

men oa vi atter modte sammen, sogte han at undskylde sig osv. Han
opsatte fol gel ig at bede, til han den næste Morgen befandt sig paa et en-

somt Sted i Skoven, hvor han (ifolge hans egen Beretning sidenefter),

gjorde adskillige Forsog paa at bede, men neppe kunde gjore saa, fordi

han folte, at han ikke havde gjort sin Pligt, thi han burde have bedet i

Andres Nærværelse. Han begyndte at fole sig utilpas, og vedblev at be-

finde sig ilde baade paa Sind og Legeme, saa at haus Hustru forskrække-

des meget over haus Udseende, da han kom hjem. Han forlangte, at hun

skulde gaa og hente mig til ham. Jeg gik og fandt ham meget lidende

paa hans Sind, og hans Legeme bevægede sig paa en meget besynderlig

Maade. Hans Ansigt og Lemmer vrede og fordrejede sig i næsten en-
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hver tænkelig Skikkelse og Form; og tilsidst blev han kastet om paa

Gulvet, hvor han vred sig omkring paa det Frygteligste. Hans Naboer

og Slægtninge bleve snart underrettede om hans Tilstand, og i kort Tid

havde saamange som otte eller ni voxne Personer samlet sig for at være

Vidne til denne Scene. Efterat han saaledes havde lidt en Stund, lykke-

des det mig at faa fat paa hans Haand, og næsten umiddelbart efter be-

gyndte han at tale til mig og forlangte med megen Alvor, at jeg skulde

uddrive Djævelen afham, idet han sagde, at den var i ham, og at han

ogsaa vidste, at jeg kunde uddrive den. Jeg svarede :
" Dersom Du veed,

at jeg kan, skal det ske." Jeg irettesatte da næsten ubevidst Djævelen,

og bod den i Jesu Kristi Navn at vige fra ham, og strax derpaa udbrod

Newel og sagde, at han saa Djævelen forlade ham og komme ham afsyne.

Scenen forandredes nu gauske, thi saasnart som Djævelen havde

forladt vor Ven, fik hans Ansigt igjen sit naturlige Udseende; hans

Legems Vriden ophorte, og næsten i samme Ojeblik neddalede Herrens

Aand over ham, og Evighedens Syner aabnede sig for hans Blik.

Han fortalte sidenefter, hvad han havde erfaret saaledes :
" Jeg

begyndte nu at fole det behageligste Indtryk paa mig, og strax bleve

Himmelens Syner aabnet for mit Blik. Jeg folte mig draget opad, og var i

nogen Tid i en saadau Grad fordybet i Betragtninger, at jeg ikke vidste,

hvad der foregik i Værelset. Lidt efter lidt folte jeg et Tryk at hvile

tungt paa min Skulder og paa den ene Side af mit Hoved, hvilket tjente

til at bringe mig til at fatte min Stilling igjen, og jeg fandt, at Herrens

Aand vi/kelig havde draget mig op fra Gulvet, og at min Skulder og

Hoved pressedes mod Bjælkerne."

"Alt dette blev bevidnet af Mange til deres store Forbauselse og

Glæde, da de saa, at Djævelen saaledes blev uddreven og Guds Kraft og

hans Hellig-Aand paa denne Maade blive aabenbaret. Saasnart han kom
til sin Bevidsthed igjen, var han saa svag paa Legemet, at vi vare nodsagede

til at lægge ham i hans Seng og blive en Tid hos ham. Man kan vel

tænke sig, at en Scene, som denne, bidrog meget til at bringe dem, der

vare Vidner dertil, til at tro, og tilsidst blev den storste Del af dem

Medlemmer af Kirken."

Kort efter denne Begivenhed vendte Joseph tilbage til Fayette i

Seneca County. Mormons Bog havde dengang allerede været publiseret

i nogen Tid, og som en gammel Profet har forudsagt om den: "Den blev

kun agtet som noget Fremmed." Joseph skriver, at en ikke ringe

Bevægelse opstod, da den kom frem; stor Modstand og Forfolgelse fulgte de

Faa, der troede paa dens guddommelige Oprindelse, men det var nu skeet,

at Sandheden var voxet op af Jorden og Retfærdighed havde skuet ned af

Himmelen, saa at Joseph og den lille Flok, der havde annammet Evan-

geliet, som det nu var gjengivet, frygtede ikke for deres Modstandere, da

de vidste, at de havde Sandhed og Ret paa deres Side, thi de havde
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Kristi Lærdomme og holdt sig til dem; derfor vedbleve de at prædike og

undervise Alle, som vare villige til at hore.

I den sidste Uge af Maj kom den foromtalte Newel Knight til

Fayette for at besoge Brodreue, og blev der dobt af David Whitmer.

Den 1ste Juni afholdt Kirken sin forste Konference. Omtrent 30 Med-

lemmer vare tilstede foruden mange andre Personer, som endnu ikke vare

optagne i Kirken. Om dette Mode skriver Joseph saaledes :
" Efter at

have aabnet med Sang og Bon, deltoge vi Alle i Sindbilledet af vor Her-

res Jesu Kristi Legeme og Blod; vi skrede derpaa til at give dem
Haandspaalæggelse, som sidst vare blevne dobte, og derefter kaldte og

ordinerede vi Andre til forskjellige Embeder af Præstedommet. Der
blev talet meget til Formaning og Undervisning, og den Hellig-Aand
var udgydt over os paa en mirakulos Maade. Mange af os profeterede,

medens Andre saa Himmelen aabnet, og de bleve saa overvældede,

at vi maatte lægge dem paa Senge eller andre passende Steder. Iblandt

disse var Broder Newel Knight, som blev bragt tilsengs, uden at være

istand til at hjælpe sig selv. Efter hans egen Beretning om Tildragelsen,

kunde han ikke begribe, hvorfor vi vilde lægge ham iseng, da han ingen

Svaghed folte. Han folte sit Hjerte fyldt med Kjærlighed, Taksigelse og

uudsigelig Glæde og kunde gjore Rede for Alt, som var foregaaet i Væ-
relset, da ganske pludseligt et Syn om Fremtiden viste sig for ham. Han
saa deri fremstillet et stort Værk, som jeg nu skulde være et Redskab til

at udfore. Han saa Himmelen aabnet og skuede den Herre Jesus sid-

dende ved Majestætens hojre Haand i det Hoje, og han forstod klart, at

den Tid vilde komme, da det skulde tilstedes ham at indgaa til Gud og

glædes i hans Nærværelse i al Evighed. Da Brodrenes legemlige Styrke

atter vendte tilbage, sang de med Fryd: " Hosianna for Gud og Lammet,"

og de skuede igjen den Herlighed, som de kun havde folt og seet i

Aanden.

Saadanne Scener som disse vare beregnede paa at indskyde usigelig

Glæde i vore Hjerter og at fylde os med Ærefrygt og Ærbodighed for det

almægtige Væ.-en, ved hvis Naade vi vare blevne kaldte til at være Red-

skaber i hans Haand, til at bringe det glade Budskab om saadanne herlige

Velsignelser, som nu bleve udgydte over os, rundtom til Menneskenes

Born. At finde os selv delagtige i netop den samme Tingenes Orden,

som iagttoges af Fortidens hellige Apostler; at erkjende Vigtigheden og

Hojtideligheden af saadanne Forretninger, og at være Vidner til samt

fole med vore egne naturlige Sandser deslige herlige Aabenbarelser af

Præstedommets Kraft, den Hellig-Aands Gaver og Velsignelser samt en

barmhjertig Guds Godhed og Naade imod dem, der adlyde vor Herres

Jesu Kristi Evangelium, er Altsammen Noget, som tjener til at skabe en

dyb og varig Taknemmelighedsfolelse hos os, og inspirerer os tillige med
fornyet Iver og Kraft for Sandhedens Sag.
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Kort efter denne Konference dobte David Whitmer folgende Per-

soner i Seneca So: John Poorman, John Jolly, Jerushe Smith, Peter

Rockwell, Caroline Rockwell, Electa Rockwell, William Smith, Don C.

Smith og Catherine Smith." De tre Sidstnævnte vare Josephs kjodelige

Sodskende.

Nogen Tid derefter rejste Joseph atter tilbage til sit Hjem i Penn-

sylvanien, og aflagde kort efter et Besog hos Hr. Knight i Colesville,

Broom County, N. Y,, ledsaget af sin Hustru, Oliver Cowdery, John og

David Whitmer. De fandt. Mange i dette Nabolag, som troede og som

vare begjærlige efter at annamme Daab, Joseph skriver

:

" Vi besluttede at afholde en Forsamling den næste Sabbat, og lode

Lordagen forud en Dæmning oplore tvers over en Vandstrom, ved hvil-

ken det var bekvemt at forrette den hellige Daabsordinautse, men om

Natten samledes en Pobelhob og odelagde vor Dæmning, hvilket hindrede

os i at udfore vor Hensigt den Dag.

Vi fandt siden ud, at denne Pobel var bleven tilskyndet til at be-

gaa dette Odelæggelsesværk af visse sekteriske Præster i Nabolaget, som

begyndte at se, at deres Haandtering stod ifare, hvisaarsag de lagde

denne Plan for at standse Sandhedens Fremgang, og det Efterfolgende

vil vise, hvor fast de vedbleve deres Opposition, saavelsom hvor lidt Re-

sultat, det tilsidst medlorte.

Sabbaten kom, og vi holdt vor Forsamling. Oliver Cowdery præ-

dikede og Andre af os bare Vidnesbyrd om Sandheden af Mormons Bog,

Lærdommen om Omvendelse, Daab til Syndsforladelse og Haandspaalæg-

gelse for den Hellig-Aands Gave osv. Iblandt vore Tilhorere vare ogsaa

hine, som havde odelagt vor Dæmning og som syntes at have Lyst til

igien at foraarsage os Ulejlighed, men de holdt sig dog rolige, indtil

Forsamlingen var hævet, da de strax begyndte at tale til dem, som de

troede vare vore Venner, for at prove paa at opsætte dem imod os og vor

Lære.

Iblandt de Mange, som bivaanede denne Forsamling, var ogsaa en

Emilie Coburn, Soster af Joseph Knight. Hr. Shearer, en Theolog af

den presbyterianske Troesbekjendelse, der ansaa sig selv for hendes

Sjælesorger, fik Nys om, at hun var paa Nippet til at tro vor Lære, og

var kort for denne Forsamling kommen til hende for at omvende hende

paauy, men efter at have tilbragt nogen lid, uden at være istand til at

overtale hende til at være imod os, bestræbte han sig paa at faa hende til at

forlade sin Sosters Hus for at drage med ham til hendes Fader, som boede

idetmindste ti Mile derfra. For at opnaa dette, tog han sin Tilflugt til

List ; han fortalte hende nemlig, at en af hendes Brodre ventede et vist

Sted paa hende og onskede, at hun skulde tage hjem med ham. Det

lykkedes ham ogsaa, at faa hende et kort Stykke Vej bort fra Huset, men
da hun saa, at hendes Broder ikke ventede paa hende, vægrede hun sig
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ved at gaa videre med ham, hvorfor han tog fatpaa hendes Arm, for med
Magt at drage hende vMere. Hendes Soster kom snart til, og de to

Fruentimmer bleve ham for stærke, saa han blev nodt til at snige sig

bort, udeu at faa sit Ærinde udrettet.

Intet syntes alligevel at afskrække ham ; han gik til hendes Fader,

forestilte ham Et og Andet, som bevægede den gamle Mand til at give

ham Ret, til med Magt og imod hendes Villie at bringe hende hjem til

hendes Faders Bolig, saasnart som vor omtalte Forsamling hin Sondag

Aften var tilende. A\ hans Ulejlighed var alligevel forgjæves, thi

nævnte Emilie Coburn blev kort Tid efter dobt og ved Haandspaalæggelse

bekræftet som Medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige.

Den næste Morgen vare vi dog paa vor Post, og for vore Fjender

bleve det var, havde vi repareret Dæmningen, og folgende 13 Personer

bleve dobte af Oliver Cowdery : Emma Smith (Josephs Histru), Heze-

kiah Peck og Hustru, Joseph Knight og Hustru, William Stringham og

Hustru, Joseph Knight juu., Aaron Gulver og Hustru, Polly Knight og

Julia Stringham. For Daaben ganske var tilende, begyndte Pobelen

atter at samle sig, og kort efter vi havde begivet os bort, talte de omtrent

60 Mænd. De omringede Hr. Knights Hus ihvorhen vi havde begivet

os), rasende af Vrede, og som det syntes begjærlige efter paany at begaa

Voldsomheder imod os. Kogle gjorde os Sporgsmaal, Andre truede os,

saa vi tilsidst fandt det raadeligst at forlade Stedet og begive os til Newel
Knights Bolig.

De fulgte os ogsaa derhen, og det var kun ved at udvise stor For.

sigtighed og Tillid til vor himmelske Fader, at vi undgik, at man med
Voldsomhed lagde Hænder paa os; saalænge som det behagede dem at blive

Btaaende, vare vi nodsagede til at svare dem paa deres forksjellige unyt-

tige Sporgsmaal og taale utallige Forhaanelser og Trudsler.

Vi havde bestemt en Forsamling samme Aften i den Hensigt at be-

nytte den til at give dem Haandspaalæggelse, som vare blevne dobte

samme Dags Morgen. Den til Forsamlingens Afholdelse fastsatte Tid

kom, og vore Venner havde næsten alle samlet sig, da jeg til min Over-

raskelse blev besogt af en Retsbetjent, og blev arresteret af ham under
Paaskud af at være en farlig Person, idet jeg satte Landet i Opror
ved at prædike Mormons Bog osv. Retsbetjenten underrettede mig dog
om, kort efter at jeg var bleven arresteret, at deres Plan, som havde
udstedt Arrestordreji, var, at bringe mig i Pobelens Hænder, som kun
ventede paa en gunstig Lejlighed til at odelægge mig, men sagde til-

lige, at det var hans Beslutning at frelse mig, da han havde fundet ud,

at jeg var en hel anden Person, end som jeg oprindelig var bleven

fremstillet for ham.

Jeg blev snart overtydet om, at han havde talt Sandhed til mig an-

gaaende dette, thi ikke langt fra Hr. Knights Hus blev den Vogn, hvori
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vi vare, omringet af Pobelen, som kun syntes at vente paa et eller andet

Signal fra Retsbetjenten, men til deres store Skuffelse gav han Hesten et

Rap med Pidsken og forte mig snart udenfor deres Rækkevidde. Medens

vi fore temmelig hurtigt afsted, gik et af Vognhjulene af, hvilket bevir-

kede, at vi endnu engang bleve temmelig nær omringede af Pobelen, som

hurtigt ilede efter os. Vi magede det dog saaledes, at vi fik Hjulet paa

igien, og lode dem atter bag os. Vi kjorte nu afsted til Byen Syd Bain-

bridge i Chenango County, hvor han forelobig indlogerede mig i et af de

ovre Værelser i en Gjæstgivergaard, og for at Alt pkulde gaa vel til for

saavel ham selv som for mig, sov han om Natten med Fodderne imod

Doren og med et ladet Gevær ved Siden, medens jeg selv afbenyttede en

Seng, som fandtes i Værelset. Han erklærede tillige, at hvis vi paa

nogen ulovlig Maade bleve forstyrrede, vilde han stride for mig og for-

svare mig, saavidt som det stod i hans Magt.

Den folgende Dag blev en Ret nedsat for at undersoge de Beskyld-

ninger, som vare blevne anforte imod mig. En stor Bevægelse herskede

paa Grund af disse skjændige Beskyldninger, hvis Ubefojethed siden

klarligen blev bevist. Imidlertid havde min Ven, Joseph Knight, for-

fojet sig hen til to af sine Naboer, nemlig d'Herr. Jacob Davidson og

John Reid (agtværdige Landmænd, Mennesker bekjendte for deres Ret-

skaffenhed og vel bevandrede i deres Lauds Love), og fik dem til at være

mig behjælpelig under mit Forhor. Endelig begyndte Forhoret under

en Mængde Tilskuere, som i Almindelighed lagde den Tro for Dagen, at

jeg var skyldig i Alt, hvad der var fortalt om mig, og folgelig vare de

meget ivrige for at jeg skulde straffes i Overensstemmelse med min Brode.

Iblandt de mange Vidner, som bleve kaldte op imod mig, befandt Hr.

Josiah Stoal sig, hvem jeg allerede har omtalt, da jeg havde arbejdet for

ham nogen Tid. Han blev exaraineret paa folgende Maade

:

" Har Arrestanten Joseph Smith ikke en af Deres Heste ?
"—" Jo."

"Gik han ikke til Dem og fortalte Dem, at en Engel havde vist sig

for ham, og bemyndiget ham til at tage Hesten fra Dem?"—"Nej, han

fortalte mig ikke nogen saadan Historie."

" Naa, hvorledes fik han saa Hesten fra Dem ? "—" Han kjobte den

af mig ligesom enhver Anden vilde have gjort."

" Har De faaet Deres Betaling? "—" Det vedkommer ikke Dem."

Man gjorde atter samme Sporgsraaal. Vidnet svarede: "Jeg er-

holdt hans Bevis for Prisen af Hesten, hvilket jeg anser for ligesaa godt

som Betalingen, thi jeg er vel bekjendt med Joseph Smith jun. og veed,

at han er en redelig Mand, og hvis han onsker det, er jeg rede til at lade

ham faa endnu en Hest paa samme Vilkaar."

Hr. Thompson blev dernæst kaldt frem og examineret:

"Har Arrestanten Joseph Smith jun. ikke faaet et Par Oxer af

Dem?"—"Jo."
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" Erholdt han dem ikke ved at fortÆlle Dem, at han fik en Aabeu-

baring om, at han skulde have dem? "'—
" Nej, han har ikke talt et Ord

paa den Maade angaaende Oxerne ; han tilhandlede sig dem ligesom

enhver Anden vilde have gjort."

Efter et Par lignende Forsog, udsattes Retten en Stund, for at der

kunde blive sendt Bud efter to unge Damer, Dotre af Hr. Stoal

med hvem jeg i nogen Tid havde holdt Selskab, for om muligt at ud-

lokke Noget af dem, som kunde vendes til Skin imod mig. De unge
Damer ankom og bleve gjorte adskillige Sporgsmaal, som angik min
Karakter og Opforsel i Almindelighed, men i Særdeleshed om mit For-

hold til dem baade offentlig og privat; men de bare begge saadant

Vidnesbyrd til Gunst for mig, at det ikke efterlod mine Fjender et Skin

til deres Fordel. Adskillige Forsog bleve endnu gjorte for at bevise

Noget imod mig, og Tildragelser, som man erklærede havde fundet Sted

i Broom County, bleve fremdragne, men mine Lovkyndige vilde ikke her

indgaa paa Noget imod os, hvorfor'mine Forfolgere magede det saaledes,

at de fik Retten opholdt saalæuge, indtil det lykkedes dem at erholde

en Arrestordre fra Broom County. Denne Arrestdom betjente de sig af

i samme Ojeblik, som jeg var bleven frikjendt af denne Ret.

Den Retsbetjent, som fuldbyrdede denne Arrestdom paa mig, havde

ikke saasnart arresteret mig, for han begyndte at udskjælde og forhaane

mig, og saa ufolsom viste han sig, at skjondt jeg var bleven opholdt hele

Dagen i Retten, uden at have faaet Noget at spise siden Morgenen, saa

skyndte han sig dog afsted med mig til Broom County, som laa omtrent

15 Mile derfra, for han undte mig nogensomhelst Spise. Han forte mig

hen til et Værtshus, hvor han samlede en Del Mennesker, som benyttede

ethvert Middel til at nedrive, latterliggjore og forhaane mig. De spyt-

tede paa mig, pegede Fingre ad mig og raabte : "Profeter I profeter
!

" og

saaledes efterlignede de dem, som korsfæstede Menneskeslægtens Frelser,

uden selv at vide, hvad de gjorde. Vi vare paa den Tid ikke langt borte

fra mit eget Hus, og jeg onskede, at man vilde tillade mig at tilbringe

Natten sammen med min Hustru i mit eget Hjem, og stillede nogle Be-

tingelser til Sikkerhed for min Person, men man nægtede mig det. Jeg

ytrede, at jeg onskede Noget at spise; Retsbetjenten rekvirerede mig da

nogle Brodskorper og noget Vand, hvilket var al den Kost, jeg fik den

Nat. Tilsidst skulde vi gaa tilsengs. Retsbetjenten lod mig ligge in-

derst til Væggen, derpaa lagde han sig selv ved Siden af mig, slyngede

sin Arm omkring mig og vilde ved min mindste Bevægelse klemme mig

fast, da han frygtede for, at jeg vilde forsoge paa at slippe fra ham, og

paa denne, ikke meget behagelige Maade, tilbragte vi Natten.

Den folgende Dag blev jeg fort for Magistratsretten i Colesville.Broom

County, i Forhor. Mine tidligere tro Venner og Lovkyndige vare atter

ved min Side, medens mine tidligere Forfolgere igjen i dette Tilfælde

c
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vare imod mig. Mange Vidner bleve atter fremkaldte og examinerede.

Af disse Vidner var der Nogle, som svore paa de mest paatagelige Usand-

heder, og ligesom de falske Vidne^*, som den foregaaende Dag havde op-

staaet imod mig, modsagde de sig selv saa aabenbart, at Retten ikke vilde

anerkjende deres Vidnesbyrd. Andre bleve fremkaldte, som ved deres

Iver viste, at de vare villige nok til at bevise Noget imod mig, men Alt,

hvad de formaaede, var, at de fortalte Et og Andet, som Andre havde

fortalt dem. Paa denne intetsigende og fortrædelige Maade vedbleve de i

en temmelig lang Tid, indtil Newel Knight tilsidst blev kaldt frem og

examineret af Lovkyndig Seymour, hvem der var sendt specielt Bud ef-

ter i denne Anledning. En Lovkyndig Burch var tillige paa Forfol-

gelsens Side ; men Hr. Seymour syntes at være en mere nidkjær Presby-

terianer, og viste sig meget bekymret og bestemt paa, at man ikke skulde

lade sig bedrage af Nogen, som bekjendte Guds Navn og ikke " fornægtede

hans Kraft."

Saasnart som Hr. Knight var bleven taget i Ed, begyndte Hr. Sey-

mour at gjore ham folgende Sporgsmaal

:

" Uddrev ikke Arrestanten Joseph Smith jun. Djævelen af Dem ?
"

—

" Nej, min Herre."

" Hvorledes, har De ikke faaet en Djævel uddreven af Dem ? "

—

" Jo, min Herre."

" Og har ikke Joseph Smith havt en Haand med deri, da det skete ?
"

—" Jo, min Herre."

" Og uddrev han den ikke af Dem ? "—" Nej, min Herre, det skete

ved Guds Kraft, og Joseph Smith var Redskabet i Guds Haand ved

denne Lejlighed ; han bod den vige fra mig i Jesu Navn."
" Er De vis paa, at det var Djævelen ?

"—" Ja, min Herre."'

" Saa De den, efterat den var uddreven af Dem ? "—"Ja, min Herre,

jeg saa den."

" Tor jeg sporge, hvorledes saa den ud ?

"

En af mine Lovkyndige underrettede her Vidnet om, at han ikke

behovede at besvare dette Sporgsmaal. Vidnet svarede :
" Jeg tror ikke,

jeg bshovcr at besvare Deres sidste Sporgsmaal, men jeg vil gjore det paa

den Betingelse, at De tillader mig forst at gjore Dem et Sporgsmaal, som
De vil love at besvare mig, nemlig : Fatter De, Hr. Seymour, de Ting,

8om ere af Aanden."
" Nej," svarede Hr. Seymour, "jeg gjor ikke Fordring paa noget

saa Stort."

" Nu vel da," sagde Hr. Knight, " det vilde ikke nytte Noget at

fortælle Dem, hvorledes Djævelen saa ud, thi det er et aandeligt Syn og

fattes aandeligt, folgelig vilde De ikke forstaa det, hvis jeg fortalte Dem
derom."

Juristen bojede sit Hoved, medens Tilhorernes hoje Latter forkyndte



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 35

hans Nederlag. Hr. Seymour henvendte sig nu til Retten, og i en lang

og heftig Tale bestræbte han sig for at sværte min Karakter, og gjore

mig skyldig i de Beskyldninger, som vare fremforte imod mig. Iblandt

Andet fremkom han med Historien om, at jeg havde været en Skattegra-

ver, og paa denne Maade vedblev han i Haab om at vinde Indflydelse

over Retten og Folket imod mig.

Hr. Davidson og Hr. Reid talte derpaa til mit Forsvar. De frem-

stillede i ægte Farver Forfolgelsens Beskafienhed, Hensigtens Slethed og

den ojensynlige Tilbojelighed til at forfolge deres Klient heller end at

lade ham vederfares Retfærdighed. De optoge de forskjellige Argumen-
ter, som Forfolgernes Jurister havde fremfort imod mig, og efterat have

paavist deres fuldstændige Ubefojethed og urigtige Anvendelse, skrede de

til at undersoge Vidnesbyrdet, som var bleven fremfort, og enhver af dem
takkede Gud i Talens Lob, at de vare blevne delagtige i saa god en Sag

som den, at forsvare en Mand, hvis Karakter bestod saa godt Proven af

en saa skarp Undersogelse. I Sandhed, skjondt disse Mænd ikke vare

almindelige Jurister, vare de dog ved denne Lejlighed istand til at bringe

deres Opponenter til Taushed, og overbevise Retten om, at jeg var

uskyldig. De talte som Mænd, der vare inspirerede af Gud, hvorimod

de, som vare opstillede imod mig, skjælvede under Lyden af deres Rost,

og ængstedes for dem ligesom Misdædere for Rettens Domstol.

Størstedelen af den forsamlede Mængde havde nu begyndt at ud-

finde, at Intet kunde anfdres imod mig ; endog Retsbetjenten, som
arresterede mig og truede mig saa slemt, kom nu og undskyldte sig, samt

bad mig om Tilgivelse for hans Adfærd imod mig; og saameget havde han

forandret sig, at han endog underrettede mig om, hvad Pobelen havde

isinde at gjore, i Tilfælde Retten frikjendte mig, nemlig at de vilde have

mig fat for at mishandle samt tjære og fjedre mig ; ligeledes forsikrede

han mig om, at han var villig til at beskytte mig, og fore mig i Sikkerhed

ad en hemmelig Vej.

Da Retten fandt, at de Beskyldninger, som vare fremforte imod mig,

ikke vare begrundede, blev jeg folgelig frikjendt, til mine Venners store

Tilfredshed og mine Fjenders megen Ærgrelse, hvilke endnu vare fast

bestemte paa at gjore mig Fortræd ; men ved Hjælp af min nye Ven,

Retsbetjenten, blev jeg istand til at undslippe dem, og banede mig Vej til

min Kones Sosters Hus, hvor jeg fandt min Kone i ængstelig Forvent-

ning af Udfaldet af disse ugudelige Sagsogelser. I Forening med hende

ankom jeg den næste Dag i Sikkerhed til mit eget Hjem.

Efter nogle faa Dages Forlob vendte jeg dog tilbage til Colesville i

Forening med Oliver Cowdery, i den Hensigt at give dem Haandspaa-

læggelse, hvem vi saaledes vare blevne nodte til at forlade for en Tid. Vi
havde neppe naaet Hr. Knights Hus, for Pobelen saas at samle sig for at

stride imod os ; vi ansaa det for Visdom at forlade Stedet for at begive
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OS hjem, hvilket vi gjorde, uden endog at tove for at nyde nogen Forfrisk-

ning. Vore Fjender forfulgte os, og det var mange Gange Alt, hvad vi

kunde gjore, at uudslippe dem ; ikkedestomindre lykkedes det os at naa

hjem, efter at have rejst hele Natten med Undtagelse af en kort Tid, da

vi vare nodte til at hvile os under et stort Træ ved Siden af Vejen, og

vexelvis sove og vaage. Saaledes bleve vi forfulgte for vor religiose Tro

i et Land, hvis Konstitution garanterer ethvert Menneske fuldkommen

Ret til at dyrke Gud i Overensstemmelse med dets egen Samvittigheds

Bydende, og dette tillige af Mennesker, som vare Religionslærere, og

som ikke vare sene til at forsvare denue Rettighed for dem selv, skjondt de

saaledes letfærdigen kunde nægte os den. Saaledes var Cyrus McMaster,

en Presbyterianer af stor Anseelse i sin Kirke, en af Hovedmændene ved

disse Forfolgelser, og han sagde engang personlig til mig, at han ansaa

mig skyldig uden Dommer eller Jury. Den bei'omte Dr. Boyingtou,

ogsaa en Presbyterianer, var en anden Ophavsmand til disse Voldsgjer-

ninger ; og en ung Mand ved Navn Benton af samme Troesbekjendelse

aflagde Ed til den forste Arrestdom imod mig. Jeg kunde nævne mange

Andre endnu, men for Kortheds Skyld vil dette være tilstrækkeligt for

Nærværende."

Under alle disse Prover og Gjenvordigheder, bemærker Joseph videre,

skete der mange Ting af en guddommelig Natur, som tjente til at opmun-

tre de Hellige og bestyrke dem i deres Tro, og han selv modtog ofte

Aabenbaringer fra Herren til stor Glæde og Opmuntring for baade ham

selv og de Hellige. Saaledes modtog han i Juni Maaned s. A. hin for-

træffelige Aabenbaring, som findes anfort i " Peai-1 of Great Price," Side

S. Og atter i Juli Maaned annammede han de Aabenbaringer, som

udgjore det 9de, 48de og 49de Stykke af Pagtens Bog.

Kort efter at disse Befalinger vare givne, rejste Oliver Cowdery

tilbage til Hr. Whitmer i Fayette, Seneca County, N. Y,, medens Joseph,

som endnu boede i Harmony, Pennsylvanien, begyndte at renskrive

Aabenbariugerne, som han fra Tid til anden havde modtaget, i hvilket

Arbejde han blev assisteret af John Whitmer, som nu boede hos ham.

Medens han saaledes var beskjæftiget, modtog han et Brev fra Oliver

Cowdery i Fayette, hvis Indhold voldte ham megen Bedrovelse. Oliver

'Cowdery underrettede ham nemlig om, at han havde opdaget en Fejl i en

.af Aabenbariugerne, som han i Guds Navn bod Joseph at forandre.

Joseph svarede strax og spurgte Oliver, ved hvilken Myndighed han

paatog sig at befale ham at forandre, tage fra, eller lægge Noget til en

Aabenbaring eller Befaling fra den almægtige Gud. Nogle Dage efter

besogte Joseph Fayette og fandt der ikke alene Oliver Cowdery, men

hele den whitmerske Familie af samme Mening, og det var forst efter

megen Talen, Moje og Besvær, at det lykkedes Joseph at bringe dem til

«n rigtig Forstaaelse af Aabenbaringen, men tilsidst erkjendte de Alle,
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at de havde fejlet, og at den omdisputerede Sætning stemte overens med
Resten af Befalingerne.

I Begyndelsen af August blev Joseph besogt af Newel Knight og
Hustru fra Colesville, den samme Knight af hvem Djævelen var bleven

uddreven. Kuights og Josephs Hustruer vare iblandt dem, som bleve

dobte i Colesville en kort Tid i Forvejen, men som paa Grund of Pobe-

lens Uroligheder dengang bleve forhindrede i at erholde Haandspaalæg-

gelse, eftersom Brodrene maatte flygte fra Nabolaget. Joseph gjorde der-

for Forberedelser til at holde en lille Forsamling, hvor disse to kunde

erholde Haandspaalæggelse samt nyde den Hellige Nadvere, i hvilket

Ojemed han gik ud for at kjobe noget Vin. Han var blot kommen et

kort Stykke Vej fra Huset, da han modte et himmelsk Sendebud, og

modtog en Aabenbaring angaaende Nadverens Sakramente. Herren

forbod deri Joseph og de Hellige at kjobe Vin eller stærke Drikke af

deres Fjender, at de endvidere slet ikke skulde nyde Vin til Nadverbrug,

medmindre den var ny tillavet iblandt dem selv. (Se Aabenbaringen

herom. Pagtens Bog, 50de Stykke.) I Lydighed til denne Befaling

lavede de selv noget Vin, holdt deres Forsamling, gave de to Sostre

Haandspaalæggelse og havde en opbyggelig Aften tilsammen. Hr.
Knight og Hustru rejste derpaa hjem.

Paa samme Tid begyndte atter en Forfolgelsesaand at ytre sig imod

Joseph og hans Familie i det Nabolag, hvor han boede. En vis Mand,
en Methodistprædikant, opirrede nemlig Folket til Vrede og Ondskab imod

Joseph ved at udsprede allehaande Usandheder af den værste Slags om
ham, off især brugte denne Mand sin Indflydelse over Josephs Sviger-

forældre, som nu i en længere Tid havde været Profetens Venner og havde

ydet ham Beskyttelse og Bistand. Det lykkedes ham tilsidst at bringe

Svigerfaderen og hans Familie saavidt, at de ikke længere vilde love

Joseph Beskyttelse eller tro hans Lærdomme.
Sidst i August besogte Joseph, hans Broder Hyrum, samt John og:

David Whitmer Menigheden i Colesville. Eftersom de kjendte deres

Fjenders Ondskab i dette Nabolag, havde de, for de begave sig paa Vej-

en, anraabt Herren i kraftig Bon om, at han vilde forblinde deres Fjen-

ders Ojne, saa at de ikke kunde kjende dem, paa det de maatte faa Lej-

lighed til at samles med Menigheden. Deres Bonner vare ikke forgjæves;

thi paa Vejen did og i Nærheden af Hr. Knights Hus stodte de paa et

stort Antal Mænd, som vare beskjæftigede med at arbejde paa den offent-

lige Landevej, hvoriblandt vare flere af deres værste Fjender. Disse

Mænd betragtede dem alvorligt, men kjendte dem ikke, saa Brodrene

passerede dem uforstyrret. Samme Aften sammenkaldte de Menigheden,

gave nogle af dem Haandspaalæggelse, node Nadveren sammen med dem
og havde en god Forsamling. Alle frydede sig i den nye Pagt, prisede

deres Saligheds Gud og sang Hosianna til hans hellige Navns Ære. Om
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Morgenen begave Brodreue sig paa Tilbagevejen, og uagtet deres Fjen-

der havde lovet en Dusor paa 5 Dollars til hvemsombelst, der kunde give

dem Underretning om deres Ankomst, saa slap de dog lykkelig og vel ud

af Nabolaget uden mindste Ubehagelighed. Strax efter de havde forladt

Byen, fik Pobelen Underretning om, at Brodrene havde været der, hvor

paa de uopholdelig forsamlede sig, truede de Hellige og vedbleve at for-

volde dem Besvær hele den Dag.

Kort efter denne Begivenhed flyttede Joseph med sin Familie til

Fayette, Seneca County, N. Y., hvor han blev hjertelig modtaget af

sine Brodre og Venner, efter forud at være bleven indbudt til at tage

Ophold hos Hr. Whitmer, der havde hort Tale om den Forfølgelse, som

var opstaaet imod ham i Harmony.

Josejih fandt imidlerlid snart ud, at Satan havde gjort Forsog paa at

bedrage og forfore de Hellige. En Broder ved Navn Hiram Page var

saaledes kommen i Besiddelse af en vis Sten, ved hvilken han havde er-

holdt visse Aabenbaringer angaaeud Zions Opbyggelse, Kirkens Organi-

sation osv., hvilke vare aldeles modstridende de Aabenbaringer, som

Joseph havde modtaget, saavelsom det Nye Testamentes Lære. Og da

han fandt, at Mange, hvoriblandt i Særdeleshed Oliver Cowdery og den

whitmerske Familie, troede meget paa de Ting, som vare fremsatte ved

denne Sten, tænkte han, det var bedst at adsporge Herren i saa vigtig en

Sag, og erholdt i den Anledning en Aabenbaring til Oliver Cowdery,

hvori Herren bl. A. siger, at det, som var bleven aabenbaret ved denne

Sten, var ikke af ham, og at lugen skulde blive beskikket til at annam-

me Aabenbaringer og Befalinger for Kirken undtagen Joseph Smith, jun.

I samme Aabenbaring omtaler Herren for forste Gang Beliggenhe-

den af det Nye Jerusalem. (Se Pagtens Bog, 51de Stykke.)

Omtrent paa samme Tid modtog Joseph en anden Aabenbaring i

Nærværelse af sex Ældster i Fayette, hvilken for en stor Del angik de

Helliges Indsamling, Verdens Ende, de Retfærdiges Lon og de Ugudeliges

Straf (Se Pagtens Bog, 10de Stykke).

Den 1ste September tog Kirkens anden Konference, som varede i tre

Dage, sin Begyndelse i Fayette. Sagen om den foromtalte Sten blev

taget under Behandling, og efter betydelig Undersogelse afsværgede Page

saavelsom den hele Menighed sig bemeldte Sten samt hvad dermed

stod i Forbindelse, til Konferencens almindelige Glæde og Tilfredshed.

Man deltog i Nadveren, gav Nogle Haandspaalæggelse og ordinerede

Andre til forskjellige Embeder samt behandlede adskillige Menighedsan-

liggender. Den Hellig-Aand var rigelig udgydt over Forsamlingerne, og

Guds Kraft viste sig iblandt de Tilstedeværende, medens almindelig

Enighed og god Forstaaelse herskede blandt de Hellige, der syntes op-

fyldte af en stærk Attraa efter at gaa ud og forkynde Sandhedens store og

skjonne Principer blandt deres Medmennesker.
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Medens Konferencen endnu varede, erholdt Joseph to Aabenbariuger

(se Pagtens Bog, 52de og 53de Stykke), hvori flere af Brodrene bleve

kaldte til at gaa ud og prædike Evangeliet.

Kirken talte paa denne Tid omtrent 50 Medlemmer.

Da flere af Brodrene lagde saamegen Interesse for Dagen for Iæv-

ningerne af Josephs Hus, Lamaniterne, der boede i Vesten, hvilket Folk

de vidste var lovet saa store Forjættelser af Herren i de sidste Dage, og

da denne Interesse blev alt mere og mere almindelig og voxede med hver

Dag, besluttede Joseph omsider at adsporge Herren med Hensyn til det

Passende i at udsende Ældster iblandt dem, og erholdt i den Anledning

en Aabenbariug, som bemyndigede Oliver Cowdery, Parley P. Pratt,

Ziba Peterson og Peter Whitmer til at tage ud paa Mission til Lamani-

terne eller Indianerne i Vesten. (Se Pagtens Bog, 54de Stykke.) Efter-

som dette var den forste betydelige Mission, som blev udfort af nogen

Ældste i denne Kirke, og den som saadan har mere end almindelig Inte-

resse, ville vi efter Parley P. Pratts Authobiographi gjengive hans Beret-

ning om denne Mission, som derfor vil udgjore det næste Kapitel.
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FJERDE KAPITEL.

Missionærernes Rejse tilde vestlige Stater og Lainaniterne.—Prædike efterhaan-

den som de rejse.— MiJdes med megen Held i Kirtland.—Parley P. Pratt ar-

resteres og forhores.—Undflyr sine Forfolgere.—Har en besværlig Rejse.

—

Ankommer tilligemed de Ovrige til Jackson Co., Missouri.—Besoger i For-

ening med Oliver Cowdery Delaware-Indianerne.—Forv^ises derpaa af Indi-

aner-Agenterne.—Raad i ludependenoe.—Pratt vender tilbage til Kirtland.

" Det var nu Oktober 1830. En Aabenbaring var bleven given i-

gjennem Profeten, i hvilken Ældsterne Oliver Cowdery, Peter Whitmer,

Ziba Peterson og mig selv, bleve beskikkede til at gaa ud i Orken igjen-

nem de vestlige Stater til Indianernes Territorium. Jeg gjorde Foran-

staltning for min Hustrues Ophold i Whitmers Familie under min

Fraværelse, tog derpaa Afsked med vore Venner og Kirken, og tiltraadte

Rejsen tilfods.

Da vi havde rejst nogle Dage, besogte vi en Indianerstamme i Nær-

heden af Buffalo og tilbragte en Del af Dagen hos dem, undervisende

dem om deres Fædres Optegnelser. Vi forærede to Exemplarer of Mor-

mons Bog til visse iblandt dem, som kunde læse, og droge derpaa videre

til Buffalo. Derfra fortsatte vi vor Rejse omtrent 200 Mile, og besogte

omsider Sidney Rigdon, min forrige Ven og Underviser i dét Reformerte

Baptistsamfund. Han modtog os hjertelig og beviste os megen Gjæst-

frihed.

Vi presenterde ham snart med en Mormons Bog, og fortalte ham om

sammes Historie. Han blev meget interesseret og lovede en fuldstændig

Undersogelse af Bogen.

Vi tovede en Tid i denne Egn, beskjæftigede i Evangeliets Tjeneste,

og gik fra Hus til Hus.

Omsider blev Sidney Rigdon og mange Andre overbeviste om, at de

ingen Myndighed havde til at administrere i Herrens Ordinantser, og at

de ikke vare blevne retmæssigen dobte eller ordiuerde, hvorfor de kom

frem og bleve dobte af os, og annammede den Hellig-Aands Gave ved

Haandspaalæggelse og Bon i Jesu Navn.

Efterretningen angaaende vor Ankomst blev snart udbredt rundtom-

kring, saavelsom Nyhederne angaaende Mormons Bogs Opdagelse og de

særegne Tildrigelser, som dermed vare forbundne; Interessen og Bevæg-

elsen blev nu almindelig i Kirtland og Omegn. Folket besværede os

baade Dag og Nat, saa at vi tilsidst næsten ingen Tid havde til Hvile

eller til at være alene. Forsamlinger bleve afholdte i forskjellige Egne,
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Og Folk stimlede sammen for at soge vor Opmærksomhed, medens Hun-

dreder flokkedes omkring os dagligen, Nogle for at erholde Lærdom,

Andre af Nysgjerrighed, Nogle for at adlyde Evangeliet og Andre for at

disputere og imodstaa det.

To eller tre Uger efter vor Ankomst i Nabolaget med Nyhederne

havde vi dobt 127 Sjæle, og dette Antal formeredes snart til et Tusinde.

Brodrene fyldtes med Glæde og Lyksalighed, medens Vrede og Logn

udvistes overflodigen af Modstanderne ; Troen var stærk. Glæden stor og

Forfolgelsen betydelig.

Vi skrede derpaa til at ordinere Sidney Rigdon, Isaac Morley, John

Murdock, Lyman Wight og mange Andre til Tjenesten, og idet vi efter-

lode disse til at tage Vare paa Menighederne, og til at administrere Evan-

geliet, toge vi Afsked med de Hellige og fortsatte vor Rejse.

50 Mile vest for Kii-tland, havde jeg Lejlighed til at drage igjennem

den Egn, hvor jeg forst nedsatte mig i Orkenen efter mit Giftermaal. Vi

fandt her hele Folket allerede opvakt formedelst Eftei-retningen om det

store Arbejde, som vi havde været ydmyge Redskaber i Herrens Haand
til at udfore i KirtlancL og Omegn. Nogle onskede at lære og adlyde

Evangeliets Fylde, samt vare rede til at understotte os og til at hore os

prædike, medens Andre vare fyldte med Vrede, Logn og Foragt. .

Vi havde logeret om Natten i Simeon Carters Hus, af hvem vi bleve

venligt modtagne, og vi vare just ifærd med at læse og forklare Mormons

Bog for ham, da Nogen bankede paa Doren, og en Retsbetjent traadte

ind med en FuldmagL fra en Ovrighedsperson ved Navn Boyington, til

at arrestere mig paa en meget ubetydelig Beskyldning. Jeg efterlod

Mormons Bog i Carters Hus, og gik med ham to Mile ad en mork, solet

Vej. En af Brodrene fulgte med mig. Vi ankom til Stedet, hvor For-

horet skulde holdes, sildig om Aftenen, fandt falske Vidner i Beredskab

og en Dommer, som broutede af hans Beslutning om at ville kaste mig i

Fængsel, for derved at prove vor Apostel-Myndighed, som han kaldte det,

skjondt jeg kun var en Ældste i Kirken. Da jeg horte Dommeren bryste

sig paa denne Maade og strax gjorde den Erfaring, at Vidnerne vare

fuldstændig falske, saa besluttede jeg ikke at gjore noget Forsvar, men
behandle den hele Sag med taus Foragt.

Jeg blev snart domt til Fængsel, eller til at betale en Sum Penge,

som jeg slet ikke havde. Det var nu sent paa Aften, og jeg var endnu

opholdt i Retten, bespottet, fornærmet og plaget med at jeg strax skulde

afgjore Sagen, hvortil jeg dog Intet svarede for en Tid. Dette udtom-

mede storligen deres Taalmodighed. Det var snart Midnat. Jeg bad

Broder Peterson om at synge en Salme i Retten ; vi sang : "O how happy

are they, etc." Dette opirrede dem endnu mere, og de vedbleve at plage

os med, at vi skulde ende Sagen ved at betale Pengene. Jeg bemærkede

da som folger :
" Tillad mig at gjore den ærede Ret et Forslag med Hen-
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syn til en endelig Afgjorelse af de Ting, som synes at besvære samme.

Det er saaledes : Dersom Vidnerne, som have aflagt Vidnesbyrd i denne

Sag, ville omvende sig fra deres falske Sværgen, og Dommeren

omvende sig fra hans uretfærdige og ugudelige Domfælden, hans

Forfolgelse, Lumpenhed og Fornærmelser, og Alle knæle ned, saa

ville vi bede for Eder, at Gud maa tilgive Eder i denne Sag."

" Min store Bulbider, bede for mig !
" sagde Dommeren.

" Djævelen hjælpe os!" udbrod en Anden.

De plagede mig atter med at jeg skulde betale Pengene, men fik intet

videre Svar.

Retten hævedes, og jeg blev ledsaget til et Gjæstgiversted paa den

anden Side af Vejen, hvor jeg blev lukket inde til om Morgenen, da Fæng-

selet var nogle Mile borte.

Om Morgenen viste Retsbetjenten sig atter og tog mig til Frokost.

Da denne var forbi, sad vi og ventede paa, at Alt skulde blive rede til at

fore mig i Fængsel. Imidlertid kom mine Brodre forbi som de fortsatte

deres Rejse, og kom ind for at tale med mig
;
jeg hviskede til dem, at de

skulde fortsætte sin Rejse, og efterlade mig til at varetage mine egne

Affærer, idet jeg lovede snart at overtage dem. De gjorde saaledes.

Efter derpaa at have siddet en Stund ved Ilden under Retsbetjen-

tens Opsyn, forlangte jeg at træde udenfor. Jeg spadserde ledsaget af

ham ud paa Torvet.

"Hr. Peabody," sagde jeg, "er De en god Væddelober?"
" Nej," sagde han, " men min store Hund er, og den er bleven saa-

ledes indovet for flere Aar, til at assistere mig i mit Embede, at den vil

tage hvilkensomhelst Mand til Jorden, som jeg byder den."

" Godt Hr. Peabody," sagde jeg, " De nodsagede mig til at gaa een

Mil, jeg har gaaet med Dem to, De har givet mig Lejlighed til at præ-

dike og synge, og har tillige beværtet mig med Logi og Frokost. Jeg

maa nu fortsætte min Rejse ; hvis de er flink til at lobe, kan de ledsage

mig. Jeg takker Dem for al Deres Godhed. Farvel, min Herre!"

Jeg fortsatte derpaa min Rejse, medens han stod som forstenet, og

var ikke istand til at sætte een Fod foran en anden. Da jeg saa dette,

gjorde jeg Holdt, vendte mig om og indbod ham igjen til et Væddelob.

Han stod endnu som forstenet. Jeg fornyede nu mine Anstrængelser,

og forstærkede snart min Fart til noget lig en Hjorts. Han vaagnede

ikke af sin Forbauselse, for at kunne forfolge mig, forend jeg havde vun-

det maaske en 300 Alens Forsprang. Jeg havde sprunget over et Gjærdc
og hastede nu over Marken ad Skoven til, som laa noget tilhojx-e fra Vej-

en. Retsbetjenten kom nu raabeude efter mig, og skreg paa Hunden,
at den skulde gribe mig fat. Hunden, som var en af de storste, jeg no-

gensinde havde seet, nærmede sig snart med hele sin Fyrighed. Retsbe-

tjenten, der endnu fulgte efter, klappede med Hænderne og raabte : "'Af-
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sted, afsted! ta' ham, Pasop ! grib ham ! hor, ned med ham !
" og pegede

med Haanden i den Retning, hvori jeg lob. Hunden havde næsten naaet

mig, og var lige ved at springe paa mig, da, hastigt som Lynet, den

Tanke faldt mig ind, at hjælpe Retsbetjenten med at sende Hunden med
fuld Fyrighed ind i Skoven, som nu kun laa et lille Stykke Vej foran

mig. Jeg pegede med min Finger i den Retning, klappede med Hæn-

derne og raabte ligesom Betjenten; Hunden for forbi mig med forboblet

Fart ind i Skoven, fremskyndet af Betjenten og mig selv, begge lobende

i samme Retning.

Da jeg havde naaet Skoven, tabte jeg snart Retsbetjenten og Hun-

den afsyne, og bar ikke seet dem siden. Jeg forandrede nu min Kurs,

krydsede Vejen og tog omkring ind i Orkenen tilvenstre, og kom til Vej-

en igjen for at gaa over Broen, der forte over Vermilion Floden, hvor

jeg blev raabt an af et halvt Dusin Mænd, som ængstelig ventede vot

Ankomst til den Egn, og som nodede mig meget til at stoppe <)g prædike.

Jeg fortalte dem, atjeg kunde ikke gjore det denne Gang, thi en Retsbetjent

var efter mig. Jeg fortsatte Rejsen sex Mile længere igjennem Slud og

Regn, naaede Brodrene og prædikede samme Aften for en stor Forsamling,

af hvem vi bleve vel behandlede.

Mormons Bog, som jeg lod blive i Simeon Carters Hus, da jeg blev ta-

gen af Betjenten, blev læst af ham med megen Alvor. Den gjorde et

dybt Indtryk paa ham, og han rejste 50 Mile til Menigheden i Kirtland,

hvor han blev dobt og ordineret til Ældste. Derpaa vendte han tilbage

til sit Hjem, og begyndte at prædike og dobe. En Menighed paa omtrent

60 Medlemmer blev snart organiseret paa det Sted, hvor jeg havde spillet

ovennævnte Puds med Hunden.

Vi fortsatte nu vor Rejse i nogle Dage, og ankom omsider til San-

dusky i det vestlige Ohio. Her boede en Indianerstamme, kaldet Wyan-
dotterne, som vi besogte og hos hvilke vi tilbragte flere Dage. Vi bleve

vel modtagne, og havde Lejlighed til at forelægge dem deres Forfædres

Optegnelser osv. De glædede sig ved disse Tidender, onskede os Guds

Fred, og bade os skrive dem til angaaende vor Fremgang iblandt de

Stammer længere Vest, der allerede vare flyttede til Indianer-Territoriet,

livortil disse snart ogsaa ventede at gaa,

Efterat have taget en hjertelig Afsked med disse Folk, fortsatte vi

vor Rejse til Cincinnati. I denne Stad tilbragte vi flere Dage, og prædi-

kede meget, dog uden videre Held. Omtrent den 20de Decbr. loste vi Bil-

let ombord paa et Dampskib, der skulde afgaa til St. Louis. Efter et

Par Dages Forlob ankom vi til Mundingen af Ohio Floden, men da

Floden paa den Tid var tilstoppet med Is, kunde Baaden ikke gaa læn-

gere, hvorfor vi landede, og fortsatte derpaa vor Rejse tilfods 200 Mile,

indtil vi ankom i Nærheden af St. Louis.

Vi stoppede nogle Dage i Illinois, omtrent 20 Mile fra St. Louis,
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If en frygtelig Storm, ledsaget af Regn og Sne, som varede

Uge, indtil Sneen faldt flere Steder næsten tre Fod dyb.

Bkjondt vi befandt os iblandt Fremmede, bleve vi dog venligt behand-

lede, vandt flere Venner, og prædikede til store Forsamlinger i adskillige

Nabolag.

I Begyndelsen ^f 183.1 fortsatte vi vor Rejse, og passerede igjennem

St. Louis og St. Charles. Vi rejste derfra tilfods 300 Mile over store

Sletter og igjennem sporlose Sneorkener. Der var ingen Landeveje ; af

Huse var der faa og langt imellem hvert. Den kolde Nordvestvind

blæste hele Tiden imod os med en saadan Skarphed, som næsten kunde

tage Huden af vore Ansigter. Vi vandrede hele Dage fra Morgen til

Aften uden at komme til Huse eller Ild, og vadede i Sne til Knæerne

ved ethvert Skridt ; Kulden var iillige saa stræng, at Sneen ikke smeltede

paa Sydsiden af Husene, selv i Middagssolen, for næsten sex Uger. Vi

bare paa Ryggen vore Klæder, som vi havde til at skifte med, nogle

Boger, samt Majsbrod og raat Flæsk. Vi spiste ofte vort frosne Brod og

Flæsk, naar Brodet var saa haardt tilfrosset, at vi ikke kunde bide eller

gjennemskjære noget af det undtagen Yderskorpen.

Efter megen Besværlighed og nogen Lidelse, ankom vi Alle til In-

dependence, Jackson County, ved Missouris vestlige Grændse og Udkan-

ten af de Forenede Stater. Det var omtrent 1500 Mile, fra hvor vi

begyndte vor Rejse, og det meste af denne Vejlængde havde vi tilbage-

lagt tilfods igjennem ode Landskaber paa den værste Aarstid. Det med-

tog omtrent fire Maaneder, i hvilken Tid vi havde prædiket Evangeliet

for Tusinder af Mennesker, deriblandt til to Indianerstammer og havde

dobt, konfirmeret og organiseret flere Hundreder til de Sidste-Dages Hel-

liges Kirke.

Dette var den forste Mission, som nogensinde blev udfort af Kirkens

Ældster i nogen Stat vestenfor New York, og vi vare de forste Medlem-

mer af samme, som nogensinde var paa denne Kant.

To af vort Selskab toge nu Arbejde som Skrædere, medens de Andre

gik over Grændselinien og begyndte en Mission iblandt Lamaniterne eller

Indianerne.

Idjet vi passerede igjennem Shawnee-Stammens Land, tovede vi

Natten over hos dem. Næste Dag gik vi over Kansas Floden og kom
ind iblandt Delaware-Indianerne. Vi spurgte strax efter den fornemste

Hovdings Bopæl, og bleve snart efter forestillede for en ældre Mand med
et ærværdigt Udseende, som længe havde staaet som Hoved for Delaware-

Indianerne, og blev seet op til som den Store Bedstefader eller Sachem

for ti Nationer eller Stammer.

Han sad paa en Sofa af Peltsværk, Skind og Tæpper, foran Ilden i

Midten af sin Bolig, der var et bekvemt lille Hus med to rummelige

Værelser,
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Hans Koner vare net paaklædte og bare Dragter af Kalliko og

Skind, samt brugte en stor Del Prydelser af Solv. Idet vi traadte ind i

Huset, tog han os ved Haanden og bod os hjertelig Velkommen, og

gjorde derpaa Tegn til, at \a skulde sidde ned paa et behageligt Sæde af

Tæpper eller Rober. Hans Koner opvartede os efter haus Befaling med
et Blikfad fuldt af sammenkogte Bonner og Majs, hvilket viste sig at

være en god Ret, om ogsaa tre af os skiftevis maatte gjore Brug af den

samme Træske.

Der var en Tolk tilstede, ved hvis Hjælp vi begyndte at bekjendt-

gjore vort Ærinde, og fortalte ham om Mormons Bog. Vi bade ham
nu at sammenkalde hans Stammes Raad, og give os Lejlighed til at blive

almindelig horte. Han lovede at ville overveje Sagen til næste Dag, og

anbefalede os imidlertid til en vis Hr. Pool for vort Ophold. Dette var

deres Smed, der var ansat af Regjeringen.

Denne Mand behandlede os kjærligt og godt. Næste Morgen besogte

vi igjen Hr. Anderson, den gamle Hovding, og forklarede noget af Bogen
for ham. Han var forst uvillig til at sammenkalde sit Raad, gjorde flere

Undskyldninger og nægtede endog tilsidst at ville gjore det, da han altid

havde været imod at anbefale Missionærer til hans Stamme.

Vi vedbleve vor Samtale lidt længere, indtil han endelig begyndte

at forstaa Bogens Beskaffenhed. Da forandrede han sit Sind, blev plud-

selig interesseret, og bad os ikke fortsætte vor Samtale; for han fik sam-

menkaldt et Raad. Han skikkede et Sendebud afsted, og i omtrent en

Time havde ca. 40 Mænd samlet sig omkring hans Bopæl, hvilke, efter

at have taget os ved Haanden, satte sig ned i Stilhed, og paa en alvorlig

og værdig Maade ventede paa Forkyndelsen af det, vi havde at meddele.

Hovdingen anmodede os nu om at fortsætte, eller rettere at begynde

forfra igien og fuldende vor Beretning.

Oliver Cowdery holdt derpaa folgende Tale :

"Bedagede Hovding og ærværdige Raad af Delaware-Stammen!

Det glæder os ved denne Lejlighed at tale til Eder som vore rode Brodre

og Venner. Vi have rejst en lang Vej, ja fra den opgaaeude Sol for at

bringe Eder glade Tidender ; vi have vandret igjennem Orkener, krydset

de dybe og brede Floder, og gjememvadet den dybe Sne midt under Vin-

terens barske Storme, for at meddele Eder de store Nyheder, som nylig ere

komne os for Ore, og som ville gjoie den rode Mand godt saavelsom den

hvide.

Engang vare de rode Mænd mange ; de beboede Landet fra Hav til

Hav—fra Solens Opgang til dens Nedgang ; det ganske Land var deres
;

den Store Aand gav det til dem, og ingen Hvid boede iblandt dem. Men
nu ere de faa i Antal, deres Besiddelser ere smaa og de Hvide ere

mange.

Tusinder af Nymaaneder siden, da de rode Mænds Forfædre boede i
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Fred og besadde det ganske Land, talede den Store Aand med dem, og

aabenbarede sin Lov og Villie samt megen Kundskab til deres vise Mænd
og Profeter. Dette nedskreve de i en Bog tilligemed deres Historie og de

Ting, som skulde vederfares deres Bom i de sidste Dage.

Denne Bog blev skreven paa Plader af Guld, og nedarvedes fra

Fader til Son for mange Tidsaldere'og Generationer.

Det var da, at Folket trivedes, og blev stort og mægtigt ; de dyrkede

Jorden, byggede Huse og Stæder, og havde i Overflod af alle gode Ting

ligesom de Hvide nu have.

Men de bleve ugudelige ; de dræbte hverandre og udgode meget

Blod ; de myrdede ogsaa deres Profeter og vise Mænd, og sogte at ode-

lægge Bogen. Den Store Aand blev vred og vilde ikke mere tale til

dem ; de erholdt ikke flere gode og vise Dromme ; ikke flere Syner ; den

Store Aand sendte ikke flere Engle iblandt dem. Og Herren befalede

Mormon og Moroni, deres sidste vise Mænd og Profeter, at skjule Bogen

i Jorden, saa at den kunde blive bevaret i Sikkerhed og blive funden og

gjort bekjendt i de sidste Dage for de Hvide, som skulde besidde Landet,

saa at disse igjen kunde gjore den bekjendt for de rode Mænd, i den

Hensigt at gjenoprejse dem til Kundskab om den Store Aands Villie, og

atter bringe dem under hans Naade. Og dersom de rode Mænd da vilde

modtage Bogen og lære de Ting, som ere skrevne i den, samt handle i

Overensstemmelse dermed, skulde de blive gjengivne deres Rettigheder

og Privilegier; skulde ophore at kjæmpe og dræbe hverandre ; skulde

blive til eet Folk 'og dyrke Jorden i Fred i Forening med de af de

Hvide, som vare villige til at tro og adlyde den samme Bog, og blive gode

Mænd og leve i Fred.

Da skulde de rodeMænd blive stærke, og have i Overflod at spise og

gode Klæder at ifore sig, skulde blive benaadede af den Store Aand og

være hans Born, medens han vilde være deres Store Fader og tale med

dem, samt paany oprejse Profeter og vise og gode Mæud iblandt dem, som

skulde lære dem om mange Ting.

Denne Bog, som indeholdt disse Ting, blev skjult i Jorden af Moroni

i en Hoj, som han kaldte Cumorah, hvilken Hoj er beliggende i Staten

New York tætved Landsbyen Palmyra i Wayne County.

I samme Egn levede der en ung Mand ved Navn Joseph Smith, som

bad meget til den Store Aand i den Hensigt, at han maatte lære Sand-

heden at kjende, og den Store Aand sendte en Engel til ham, som fortalte

ham, hvor denne Bog var skjult af Moroni, samt befalede ham at gaa og

erholde den. Folgelig gik han til Stedet, gravede i Jorden og fandt

Bogen skreven paa Guldplader.

Men den var skreven i de rode Mænds Forfædres Sprog, hvorfor den

unge Mand, der var en Hvid, ikke kunde forstaa den, men Engelen un-

derviste ham, gav ham Kundskab om Sproget og viste ham, hvorledes han
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skulde oversætte den. Derpaa oversatte han den i de Hvides Sprog, skrev

den paa Papir og lod den trykke, livorpaa han publiserede og udspredte

Tusinder af den iblandt de Hvide, og sendte os derpaa med nogle

Exemplarer af den til de rode Mænd, for ogsaa at bringe dem disse Ny-
hedt r,

Saaledes ere vi nu komne fra ham, og her er et Exemplar af Bo-

gen, som vi nu ville forære vor rode Ven, Delawarernes Hovding, og som
vi haabe han vil lade blive læst og gjort bekjeudt iblandt hans Stamme

;

den vil gjore dem godt."

Vi skjænkede derpaa Hovdiugen en Mormons Bog,

Der var et Ophold i Raadet, og nogen Samtale i deres eget Sprog
hvorpaa Hovdingen gav folgende Svar

:

" Vi fole i Sandhed taknemmelig til vore hvide Venner, som have
rejst saalangt og giort sig saamegen Umage for at meddele os gode Ny-
heder, og i Særdeleshed for denne nye Efterretning angaaende vore

Fædres Bog. Det gjor os glade herinde "—læggende sin Haand paa sit

Hjerte.

" Det er nu Vinter, vi ere Nybyggere paa dette Sted ; Sneen er dyb,

vore Kreaturer og Heste do, og vore Wigwams (Hytter) ere daarlige. Vi
have meget at bestille til Foraaret—bygge Huse, indhegne og lave Marker

;

men vi ville bygge et Raadhus og mode tilsammen, og I skulle da tale

til os, og lære os mere om vore Fædre og den Store Aands Villie."

Vi logerede igjen hos Hr. Pool, fortalte ham om Bogen og havde en

behagelig Samtale med ham ; han blev siden en Troende, en Velynder af

Bogen og tjente os som Tolk.

Vi vedbleve i flere Dage at undervise den gamle Hovding og mange
af hans Stamme. Interessen blev storre og storre for hver Dag, indtil

omsider næsten den hele Stamme begyndte at paavirkes af Aanden til at

gjore Foresporgsel og undersoge disse Ting for dem selv.

Vi fandt !Mange iblandt dem, som kunde læse, og til Saadanne

forærede vi Exemplarer af Bogen, idet vi samtidig fortalte dem, at det

var deres Forfædres Bog. Nogle begyndte at glæde sig overordentlig, og

gjorde sig stor Umage for at fortælle Nyhederne til Andre i deres eget

Sprog.

Bevægelsen naaede snart Grændse-Settlementerne i jVlissouri, og det

opirrede Indianer-Agenterne og de sekteriske Missionærer til Misundelse

og Avind i den Grad, at vi bleve befalede at forlade Stedet som Freds-

forstyrrere, og de truede os endog med Militærmagt, i Tilfælde vi ikke

strax forfojede os bort.

Vi forlode folgelig Indianernes Land, kom over Grændsen, og^

begyndte at arbejde i Jackson County, Missouri, iblandt de Hvide, hvor

vi bleve vel modtagne, og hvor vi havde Lejlighed til at afholde For-

samling samt dobe og lægge Nogle til Menigheden.
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Saaledes endte vor forste Indiauermission, under hvilken vi havde

prædiket Evangeliet i sin Fylde og omdelt deres Forfædres Optegnelser

iblandt tre Stammer, nemlig : Catteragus-Indianerue i Nærheden af Buf-

falo, New York, Wyaudotterne ved Ohio og Delawarerne vestenfor Mis-

souri.

Vi haabe, at naar Guds Tjenere -gengang i Fremtiden gaa frem med

Kraft til Josephs Overblevne, de da maa finde nogen god Sæd endnu gro

i deres Hjerter, som blev saaet of os i hine tidlige Dage."

Den 14de Feb. 1831 samledes Brodrene til Raad i Independence,

hvori det blev bestemt at sende Parley P. Pratt tilbage til Osten for at

afgive Rapport til Kirkens Præsidentskab om deres Mission etc. Han
begav sig strax paa Vejen, og ankom efter en mojsomraelig Rejse til

Kirtland, Ohio, engang i Marts Maanéd, hvor han blev hjertelig mod-

tagen af de Hellige og Joseph, som under Pratts Fravær var flyttet fra

Staten New York til Kirtland.
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FEMTE KAPITEL.

Joseph vedbliver at modtage Aabenbaringer.—Besoges af Orson Pratt; en Tid

efter af Sidney Rigdon og Edward Partridge.—Kirkens tredie Konference.

—

Joseph og de Hellige flytte til Kirtland, Ohio.—Falske Aand-Paavirkninger.

—En mirakulos Helbredelse.—Kirkens fjerde Konference.—Josephs forste

Tur til Missouri.—Beliggenheden af Xy-Jerusalem aabeubares.—Zions Land
helliges og indvies til de Helliges Indsamling.—Temj^elpladsen i Jackson

Couuty indvies i otte Mænds Nærværelse.— Kirkens femte Konference.

Beskrivelse over Zions Laud.—Joseph og Andre rejse tilbage til Kirtland.

Imidlertid vedblev Joseph fremdeles at modtage Aabenbarino-er fra

Tid til anden, og ved saaledes gradvis at erholde foroget Lys og Kund-
skab om Guds Kiges Anliggender, blev han istand til under Kirkens

stadige Yæxt og Tiltagen i Antal at rogte sit hoje og ansvarsfulde Kald
med Ære. Pog var baade han og Kirken endnu i sin Barndom, og efter-

som Evangeliet, der nu var gjengivet, næsten i alle Henseender var saa

forskjelligt fra den saakaldte Kristendom, der var bleven grundlagt af

Menneskene, fandt han det ofte nodveudigt at adsporge Herren, naar

Nogen kom til ham for at soge Raad eller for at faa Herrens Villie at

kjende ».ngaaende dem selv. Saaledes modtog han i Oktober Maaned
1830 en Aabenbaring til Ezra Thayre og Northrop Sweet, som Læseren

vil finde anfort i Pagtens Bog, 00de Stykke.

I Begyndelsen af November s.A. kom Orson Pratt og besogte Joseph

i Fayette. Orson var nylig bleven dobt af sin Broder P. P. Pratt i

Canaan, New York. paa hans 19aarige Fodselsdag, den 19de Septbr. 1830.

Ifolge hans Begjær efter at kjende sine Pligter og at vide Herrens Yillie

angaaende sig selv, adspurgte Joseph Herren og erholdt en Aabenbaring

til ham, hvori han blev paabudt strax at drage ud og prædike Evangeliet.

(Se Pagtens Bog, 56de Stykke.)

Det er vel næsten overflodigt at bemærke, at Orson^Pratt fra den Tid

af og til den nærværende har været en ivrig og trofast Arbejder i Her-

rens Yingaard, og i en lang Tid har været talt iblandt Kirkens store og
fremragende Mænd, bekjendt for sin store Kundskab og Uddannelse,

ikke alene i theologisk Henseende, men ogsaa i næsten enhver Gren af

Filosofien og Yidenskaben, ved Siden af hvilket han har udmærket sig

ved en Ydmyghed og Nedladenhed, som kun faa Mænd med hans Evner
og Kundskab har udvist.

I December Maaned kom Sidney Rigdon tilligemed Edward Par-

tridge til Joseph i Fayette for at adsporge Herren, og Joseph annam-

mede en Aabenbaring, hvori Sidney Rigdon blev befalet til at forblive en
D
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Tid hos ham i Fayette og skrive for ham, siden skulde Joseph rejse med

ham til Kirtland. (Se Pagtens Bog, Ilte Stykke.)

Sidney Rigdon, som snart blev en af Kirkens Hovedmænd og Josephs

forste Eaadgiver, var fddt i St. Claire Sogn, Alleghany County i Penn-

sylvanien, den 19de Feb. 1793. Hans Fader dode, da han kun var 17

Aar gammel. Han forblev hjemme paa sin Faders Gaard, arbejdende

som Agerdyrker, indtil han var 25 Aar gammel. Paa denne Tid be-

gyndte han alvorligt at skjænke Opmærksomhed til Religionen, og fojede

sig til et religiost Samfund, kaldet de Regulære Baptister, i hvilket Sam-

fund han snart blev ansat som Prædikant, og lagde da Agerdyrkningen

tilside. Den 12te Juni 1820 giftede han sig med Phebe Brook. Efter

at han havde været Prædikant i henved 3 Aar, fik han Ansættelse som

Pastor for det fornemste Baptistsamfund i Staden Pittsburg, hvor han

snart blev yndet som en god Taler, og blev hojt elsket og respekteret

baade af sin^egen Menighed og Folket i Almindelighed. I August 1824,

da han havde indehavt denne Stilling i omtrent 2J Aar, forbausede han

sin Menighed ved at fortælle dem, at han ikke længere kunde tro de Lær-

domme, som han skulde prædike og som de troede, hvorfor han vilde op-

give sit Embede. Han forlod derpaa denne sin anseelige Stilling, og ar-

bejdede derefter i to Aar som Garveravend. Imidlertid blev han bekjendt

med en Mand ved Navn Alexander Campbell fra Irland—en beromt

Mand i den religiose Verden—samt med en vis Walter Scott, en Skot-

læuder af Fodsel, som havde været Medlem af den skandinaviske Menig-

hed i Pittsburg, og havde udtraadt af Samfundet samtidig med Sidney

Rigdon. Disse tre Mænd bleve nu Gruudlæggere af en ny Sekt, som

kaldes Campbelliter. Rigdon begyndte da atter at prædike, efter at han

var flyttet til Bainbricige, Geuage County i Ohio, og vandt snart igjen

stor Berommelse som en grundig og duelig Taler. De Principer, som

han mest udviklede, vare Tro, Omvendelse, Daab og den Hellig-Aands

Gave, som det Nye Testamente lærer og som de Sidste-Dages Hellige nu

lære. Mange, som troede hans Lærdomme, flokkedes til ham og bleve

dobte, og han oprettede store Menigheder overalt i denne Del af Staten.

Han led undertiden stor Forfolgelse af hans Modstandere, thi de Lær-

domme, som han lærte, havde for megen Sandhed i sig til at blive antagne

af den store Mængde ; men han vedblev utrætteligen at prædike, For-

fcilgelsen standsede omsider for en Del og hans Indflydelse tiltog mere og

mere iblandt Folket. Haus Tilhængere gjorde endog Forberedelser til

at bygge ham en passende Bolig, da han var fattig, og Verdens Gods

ikke var nogen Fristelse for ham, thi hans Tanker dvælede bestandig ved

det Aandelige. Hans Stilling var derfor helt smilende og behagelig, da
'

han saaledes om Efteraaret 1830 blev besogt af Parley P. Pratt og hans

Brodre. Pratt havde forhen været Prædikant i Rigdons Menighed.

Efterat være bleven overbevist om Mormons Bogs Guddommelighed
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Og om Præstedommets Gjengivelse, var han strax rede til atter at opgive

en agtet og æret Stilling ; thi i samme Ojeblik, som han antog Mormonis-
men, vidste han, at han vilde tabe de fleste af sine forrige Venner tillige-

med sin Anseelse og gode Udsigter i Verden; men dette afskrækkede

ham ikke, han valgte hellere at adlyde Sandheden og tage imod F61-

gerne; efter derfor at have hekjendtgjort sin Hensigt for sin Hustru, der

var villig til at folge ham, bleve de derpaa begge dobte.

Om Edward Partridge, som samtidig med Sidney Rigdon besogte Jo-

seph, skriver denne, at han var et sandt Monster paa Gudfrygtighed oo-en

af Herrens store Mænd, bekjendtforsin Standhaftighed indtil Eudeu. Den
Ilte Decbr., faa Dage efter hans Ankomst til Fayette, blev han dobt af

Joseph selv, som siden ogsaa ordinerede ham til Kirkens forste Biskop.

(Se Pagtens Bog, 57de og 61de Stykke.)

Allerede inden Aarets Udgaug, havde Joseph begyndt at oversætte

Bibelen ved Hjælp af den Almægtiges Inspiration ; thi den Hellige

Skrift, som vi nu have den, oversat af uinspirerede Mænd, er mange
Steder utydelig og meget besværlig at forstaa, hvorfor det var nodven-
digt, at Herren skulde inspirere sin Tjener Joseph til at oversætte den ved
samme Aand, som Profeterne og Herrens Tjenere oprindelig skreve den.

Sidney Rigdon assisterede Joseph med dette Arbejde ved at skrive for

ham. Der var dengang ogsaa mange Gisninger og megen Tale iblandt

de Hellige angaaende de Boger, der nævnes og henvises til paa forskjel-

lige Steder, baade i det Gamle og Nye Testamente, men som nu ingen-

steds ere at finde ; saaledes nævner Judas i det Nye Testamente " Euoks
Profeti, den Syvende fra Adam." Til Glæde for de Hellige, aabenbarede

Herren igjennem Joseph en Del af denne Enoks Profeti, som findes i

"Pearl oj Great Price" Side 1.

Kort derefter bleve de Hellige i Staten New York befalede at ind-

samles til Ohio (Pagtens Bog, 58de Stykke), hvilket var den forste

Aabenbaring, som Herren i denne Uddeling gav i Henseende til Indsam-

lingen.

Den 2den Januar 1831 afholdt Kirken sin tredie Konference i Hr.

Whitmers Hus i Fayette- Medlemmernes Antal var dengang steget til

henved et Hundrede i Staten New York. Foruden Kirkens almindelige

Anliggender, som bleve behandlede i denne Konference, modtog Joseph

en opmuntrende Aabenbaring til de Hellige, i hvilken der iblandt Andet

blev dem lovet, at Herren vilde give dem et Arveland, som de skulde eje

for bestandig, dersom de vilde soge det af deres ganske Hjerte. (Se Pag-

tens Bog, 12te Stykke.)

Ikke længe efter Afholdelsen af denne Konference kom der en Mand
til Joseph ved Navn James Covill, som havde været Baptistpræst i omtrent

40 Aar, og gjorde Pagt med Herren, at han vilde adlyde hvilkeusomhelst

Befaling, der blev ham givet igjennem Joseph ; men da Herren derpaa i
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en Aabenbaring (Pagtens Bog, 59de Stk.) befalede ham at adlyde Evan-

geliets Fylde, saaledes som det var bleven aabenbaret ved Joseph, vendte

Covill sig alligevel bort og faldt tilbage til sine forrige Grundsætninger

og Folk. I en derpaa folgende Aabenbaring til Joseph og Sidney Rig-

don sagde Herren, at Aarsagen, hvorfor James Covill forkastede Befalin-

gen, som blev ham given, var, at Satan fristede ham og indgav ham

Frygt for Forfolgelse etc. (Se Pagtens Bog, 60de Stk.)

Sidst i Januar forlod Joseph og hans Hustru Fayette, og rejste med

Brodrene Sidney Rigdon og Edward Partridge til Kirtland i Ohio om-

trent 200 Mile vest for Fayette. Joseph og Hustru bleve der venligt mod-

tagne, og tilbedes et Hjem i Broder N. K. Whitneys Hus, hvor de der-

paa opholdt sig i flere Uger, i hvilken Tid de node al den Opmærksom-

hed og Godhed, de kunde vente sig. Joseph fandt de Hellige i Kirt-

land bestræbende sig paa at gjore Herrens Villie, saavidt som de kjendte

den, omendskjondt nogle forunderlige Ideer og falske Aander havde ind-

sneget sig iblandt dem. Ved en viis og forstandig Freragangsmaade hjalp

han dem imidlertid til snart at overvinde disse falske Aander, hvilke let

bleve opdagede ved Aabenbaringens Lys, som han var i Besiddelse af.

Strax efter at Joseph var rejst til Kirtland, begyndte de Hellige i

Staten New York i Lydighed til Aabeubariugen, som var given desangaa-

ende at udvandre til de nordlige Dele af Staten Ohio, fornemmelig til

Kirtland og Omegn, hvilket Sted Herren havde udvalgt til en af Zions

Staver. Denne Udvandring foretoges om Foraaret 1831, og allerede i

April og Maj Maaned begyndte de Hellige at ankomme til Kirtland.

Ifolge foregaaende Forjættelse og i en Forsamling af 12 Ældster

gav Herren en Aabenbaring, der indeholder en Del af Kirkens Love.

(Se Pagtens Bog, 13de Stk.) I nævnte Aabenbaring bleve tillige alle

Ældsterne, undtagen Joseph Smith og Sidney Rigdon, befalede at gaa ud

to og to, for at prædike Evangeliet, og de Hellige bleve befalede at bede

meget til Herren, saa vilde han i sin egen belejlige Tid aabenbare dem

Stedet, hvor det Nye Jerusalem skulde bygges osv.

Kort derefter kom der en Kvinde til Joseph, som gjorde Paastand

paa, at hun modtog Aabenbaringer om Bud og Love vedrorende Kirkens

Bestyrelse etc. Joseph adspurgte Herren desaugaaende og erholdt atter

som Svar, at Ingen uden ham selv var eller vilde blive beskikket til at

modtage Aabenbaringer i denne Henseende, saalænge som han levede og

forblev trofast. (Se Pagtens Bog, 14de Stk.)

Sidst i Februar bod Herren (Pagtens Bog, 62de Stk.), at de Ældster,

8om vare rejste paa Mission, skulde samles tilsammen til Kirtland, hvor

det blev bestemt at afholde en Konference d. 6te Juni næstfølgende.

Paa denne Tid, skriver Joseph, bleve mange falske Fortællinger og

taabelige Historier publiserede i Bladene og udspredte i alle Retninger,

for at Folk ikke skulde undersoge Sagen og antage Troen, men til de
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Helliges Glæde, som maattekjæmpe mod alskens Fordomme og Ondskab,

gav Herren d. 4de Marts en særdeles opbyggende Aabenbaring, i hvilken

mange Spaadomme af en meget vigtig Natur, baade angaaende de Hel-

liges og Verdens Fremtid bleve aabenbarede. Det blev befalet de Hel-

lige at samle deres Formue med eet Hjerte og eet Sind for at kjobe et

Arveland, som Herren skulde anvise dem. Dette Arveland skulde være

Stedet, hvor det Nye Jerusalem eller Zion skulde bygges. (Se Pagtens

Bog, 15de Stk.)

Dagen efter, den 8de Marts, modtog Joseph en Aabenbaring angaa-

ende den Hellig-Aands Gave, og atter en anden, som befalede ham at be-

skikke John Whitmer til Historieskriver for Kirken. (Se Pagtens Bog,

16de og 63de Stk.)

Endnu samme Maaned bleve de Hellige i Kirtland befalede at berede

sig for Modtagelsen af deres Brodre, som vilde komme efter fra New
York og dele Land med dem, saa at Alle kunde blive forsorgede, indtil

Herren vilde give dem Befaling at samles til deres Arveland. (Se Pag-

tens Bog, 64de Stk.)

Paa samme Tid kom Lemon Copley af Kvækernes Sekt og annam-

mede Evangeliet. Han lod til at være oprigtig, men havde dog beholdt

den Ide, at Kvækerne havde Ret i nogle visse Punkter af deres Lære,

hvorfor Joseph adspurgte Herren for at faa en mere fuldkommen For-

staaelse om disse Ting, og modtog derfor en Aabenbaring (Pagtens Bog,

65de Stk.), hvori den foronskede Oplysning gaves. Sidney Rigdon, Parley

P. Pratt og Lemon Copley bleve derpaa beskikkede til at gaa og prædike

Evangeliets Fylde for Kvækerne, som dog ikke syntes modtagelige for

samme, idet nævnte Ældster kort efter uden Held besogte et af deres

Settlementer i Nærheden af Cleveland, Ohio.

Imidlertid fortsatte Joseph sit Arbejde med Bibeloversættelsen, saa-

vidt som Tiden tillod ham dt-t, og i Maj Maaned, da en Del Ældster vare

samlede for at drofte Aarsagen til de forskjellige Aander, der ytrede sig

omkring i Landet, henvendte Joseph sig atter til Herren for at faa Oplys-

ning i saa Henseende, og modtog derom en Aabenbaring, som findes i

Pagtens Bog, 17de Stk.

Om Tilkjendegivelsen af disse Aander skriver Parley P. Pratt saa-

ledes: " Da jeg rejste omkring i de forskjellige Egne, viste der sig nogle

meget forunderlige Aand-Paavirkninger, som vare af en mere modbyde-
lig end opbyggende Natur. Nogle Personer syntes at bes\dme og gjore

uanstændige Gebærder, medens deres Aasyn bleve fortrukne i en forfærdelig

Grad. Andre syntes at falde i en Slags Henrykkelse og fik Krampean-
fald, medens atter Andre syntes at have Syner og Aabenbaringer, som
slet ikke være opbyggende, og som heller ikke vare i Overensstemmelse

med Evangeliets Aand og Lære. Kortsagt en falsk og lognagtig Aand
syntes at arbejde sig ind i Kirken.
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Alle disse Ting vare nye og fremmede for mig, og havde oprindelig

begyndt at vise sig i Kirken under vort Fravær, og for President Smith

ankom fra New York. I Folelseu af vor Svaghed og Uerfarenhed, og af

Frygt for at begaa Fejl ved Bedommelsen af disse aandelige Paavirknin-

ger, begave vi os, John Murdock og jeg tilligemed nogle andre Ældster

til Joseph Smith, og bade ham adsporge Herren angaaende disse Aander

og Aabenbaringer."

Efter at disse Brodre derpaa havde forenet sig i Bon i Josephs Over-

sætterværelse, dikteredehan i deres Nærværelse ovennævnte Aabenb åring.

" Hver Sætning," bemærker Pratt videre, " blev udtalt sagte, men

meget tydelig, og med et Ophold imellem hver af tilstrækkelig Længde til

at det kunde nedskrives af en almindelig Skriver. Dette var Maaden,

hvorpaa alle hans Aabenbaringer bleve dikterede og nedskrevne. Der

var aldrig nogen Stammen, Gjennemseen eller Forbedring for at fore

Sproget passende om Gjenstanden; ikke heller blev nogen af disse Med-

delelser underkastet Revision eller Forandring. Som han dikterede dem,

saaledes stod det, forsaavidt som jeg har været Vidne dertil, og jeg var

nærværende og kan bevidne flere saadanne Meddelelser, dikteret paa flere

Sider hver."

Om et Tilfælde af mirakulos Helbredelse, som samtidig fandt Sted i

Kirken, skriver Parley P. Pratt saaledes

:

" Omtrent paa denne Tid var der en ung Dame, som laa meget syg

af en langvarig Feber hos en Familie, der benyttede et af Husene paa

Isaac Morleys Landejendom i Kirtland. Mange af Kirkens Folk havde

besogt og bedet med hende, men Alt til ingen Nytte. Hun syntes

at være lige ved Doden, men vilde ikke samtykke i at haye Læge-

hjælp. Dette forbitrede storligen hendes Slægtninge, som tilligemed mange

af Folket i Nabolaget vare meget opbragte og vrede, idet de sagde: Disse

ugudelige Bedragere ville lade hende ligge og do foruden en Læge for

deres Overtroes Skyld, og hvis de gjore det, saa ville vi forfolge dem derfor.

Under disse Omstændigheder gik Præsident Smith, mig selv og nogle

andre Ældster for at besoge hende. Hun var saa svag, at Ingen havde

været tilladt for flere Dage i Forvejen at tale hojere i hendes Nærværelse

end blot Hvisken, ja endog Doren paa Bræddehuset var behængt med

Klæder for at forhindre Larm fra at trænge ind.

Vi knælede ned og bade Alle skiftevis hojt, hvorefter Præsident

Smith rejste sig, gik hen til Sengen, tog hende ved Haanden og sagde med

hoj Rost: "I Jesu Kristi Navn, staa op og gaa!" Hun stod strax op>

blev paaklædt af en Kvinde, som var ved Haanden, og gik hen til en Stol

foran Ilden og satte sig, og hjalp derpaa til med at synge en Salme.

Huset blev snart overfyldt af Mennesker, og den unge Dame rejste sig og

gav hver af dem Haanden, eftersom de kom ind, fra hvilken Stund af

hun var fuldkommen gjengivet sin Helbred."
I
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I samme Maaned (Maj) tilkjendegav Herren sin Villie for sin Tjener

Joseph angaaende Colesville-Menighedens Nedsættelse for nogen Tid i

Thompson (et Sted ikke langt fra Kirtland), efter den Forenede Ordens

Regler, om hvilken Orden Aabenbaringen indeholder nogle Love. (Se

Pagtens Bog, 23de Stk.)

Den 6te Juni forsamledes de Ældster, som ifolge Herrens Befaling

havde taget ud for at prædike Evangeliet, fra de forskjellige Dele af

Landet, hvor de havde arbejdet, og afholdt den forudbestemte Konference

i Kirtland. Mange Lærdomme og lustruxer bleve ved denne Lejlighed

fremsatte af Joseph, som talte med stor Kraft og fuld af den Hellig-Aand.

Flere af Brodrene bleve udvalgte ved Aabenbaring og ordinerede til

Overpræster, eller en hojere Grad af det Melkisedikske Præstedomme ef-

ter Guds Sons hellige Orden. Dette var forste Gang, at dette Præstedom-

mes Myndighed blev tilfulde aabenbaret og paalagt Ældsterne i denne

Uddeling, thi for den Tid var ingen af Brodrene bleve)i ordineret til

hojere Præstedomme end en almindelig Ældstes Embede med Undtagelse

af Joseph og Oliver Cowdery, der, som forhen berettet, vare af Peter,

Jakob og Johannes blevne paalagte Apostelskabet. Dette var Kirkens'fjerde

Konference, og Medlemmernes Antal var nu steget til henved to Tusinde.

Dagen efter (den 7de Juni) modtog Joseph en Aabenbaring (Pagtens

Bog, 66de Stk.), hvori Herren befalede ham og henved 30 andre af de

Ældste, at rejse mod Vesten to og to for at prædike Evangeliet og oprette

Grene af Kirken, hvorsomhelst Folket vilde annamme deres Vidnesbyrd.

Disse Ældster skulde begive sig ad forskjellige Veje og mode sammen til

Konference i de vestlige Dele af Missouri omtrent 1000 Mile vestenfor Kirt"

land. Herren lovede ogsaa, at saafremt hans Ældster vare trofaste,

skulde deres Arveland blive gjort bekjendt for dem, og sagde, at det da

var i deres Fjenders Besiddelse.

Kort derefter modtog Joseph en Aabenbaring til Sidney Gilbert

(Pagtens Bog, 67de Stk.), og en anden (68de Stk.) til Newel Knight, hvori

Colesville-Meuigheden, som havde opholdt sig i Thompson nogle Uger,

ligeledes blev befalet at bryde op og drage til Missouri. Disse Befalinger

bleve adlydte, og Brodrene begyndte strax at drage vestover to og

to i Folge.

Medens Joseph gjorde Forberedelser til Rejsen, modtog han endnu to

Aabenbaringer. (Se Pagtens Bog, 69de og 70de Stk.)

Den 19dfe Juni forlod derpaa Joseph tilligemed S. Rigdon, M«
Harris, E. Partridge, W. W. Phelps, J. Coe, A. S. Gilbert og .Hustru

Kirtland for at rejse til Missouri ifolge Aabenbaringen. De rejste med
Vogne, Kanalbaade og Postkareter til Cincinnati. Der havde Joseph en

religios Samtale med hans Ærværdighed Walter Scott, en af Campbel-

liternes Fædre og Sidney Rigdons forrige Medarbejder. Joseph skriver,

at denne Mand udviste en saa bitter Aand imod det Nye Testamentes
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Lære, hvor det hedder :
" Disse Tegn skulle folge dem, som tro," at han

ikke troede at have oplevet noget Lignende.

Fra Cincinnati til Louisville, Kentucky, rejste Selskabet med Damp-

baad, og efter tre Dages Ophold i sidstnævnte By yidere med Dampskib

til St. Louis. Fra denne Stad rejste Joseph, Harris, Phelps og Partridge

tilfods til Independence, Jackson County, Missouri, hvortil de ankom

omtrent midt i Juli, medens Resten af Selskabet ankom tilvands nogle

Dage efter. Deres Sammenkomst med Brodrene, som bleve sendte did

Vinteren forud og som længe havde ventet paa Joseph og hans Brodres

Ankomst, var et herligt Mode og saa hjerteligt, at mange af Brodrene

fældte Taarer ved atter at se hinanden,

Kojt efter deres Ankomst annammede Joseph en Aabenbaring (Pag-

tens Bog, 27de Stk.), hvorved Brodreues store Længsel blev tilfredsstillet i

Henseende til det af Herren lovede Arveland og Stedet, hvor det Nye
Jerusalem skulde bygges. Herren sagde i denne Aabenbaring, at Inde-

pendence var Stadens Centrum, og at en Plet til Templet laa mod Vest

paa et Sted, som ikke var langt fra Raadhuset.

I den samme Aabenbaring bleve de Hellige underrettede om, at det

var Visdom at kjobe Land i hele Egnen rundt omkring, saa at de kunde

fåa Landet til en evig Arv. Sidney Gilbert blev ved Aabenbaring be-

skikket til at være Agent for Kirken, i hvilken Egenskab han modtog

Penge til Opkjobet af Land for de Helliges -Bedste. Edward Partridge,

som tidligere var bleven ordineret til Biskop med to Raadgivere til sin

Bistand, fik Befaling til at uddele til de Hellige deres Arvelodder i For-

hold til deres Familier. Det blev ogsaa befalet Biskoppen og Agenten at

gjore Forberedelser for de af de Hellige, som vare undervejs fra Staten

Ohio, saa at de ved deres Ankomst kunde blive nedsatte paa deres Arve-

lodder. Sidney Gilbert blev endvidere befalet at oprette en Butik, og

nedsætte sig som Kirkens Kjobmand og sælge Varer uden Bedrageri,

samt anvende de derved indkomne Penge til at kjobe Land for. W. W.
Phelps blev befalet at forblive paa Stedet og indrette sig som Bogtrykker

for Kirken. Disse Befalinger skrede derpaa Brodrene til at sætte i

Udforelse.

Den forste Sondag efter Brodrenes Ankomst til Jackson County,

prædikede W. W. Phelps for en stor Forsamling, i hvilken nogle af de

forskjellige Menneskeracer paa Jorden vare repræsenterede. Saaledes

var der flere Indianerfamilier, et betydeligt Antal Negere og en Mængde
Hvide af forskjellige Nationer tilstede, hvilket som et Hele afgav et le-

vende Billede paa Vesten.

I denne Uges Lob ankom Colesville-Menigheden, og Herren gav

strax efter (den 1ste August) en Aabenbaring (Pagtens Bog, 18de Stk,),

hvori han revser nogle af Brodrene og forudsiger megen Trængsel over de

Hellige. Han siger :
" I kunne ikke for Ojeblikket med Eders naturlige
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Ojne se 'Guds Hensigt angaaende de Ting, der skulle komme, og den

Herlighed, som skal folge efter megen Trængsel. Thi efter megen Træng-

sel kommer Velsignelsen. Derfor skal Dagen komme, da I skulle

krones med megen Herlighed ; Timen er endnu ikke kommen, men er

nær.—Ihukommer dette, som jeg sagde Eder forud, at I kunne lægge det

paa Hjerte, og tage imod det, som skal folge herefter."

Denne besynderlige Profeti kunde de Hellige dengang ikke let for-

staa, da der paa den Tid ingen Udsigter var til Trængsel, men siden lærte

de ved Erfaring og ved Spaadommens bogstavelige Opfyldelse at forstaa,

hvad den i Virkeligheden mente.

Den 2den August hjalp Joseph Menigheden fra Colesville med at

lægge Grundvolden til det forste Hus som en Begyndelse til Zions Opbyg-

gelse i Kaw Distrikt, tolv Mile vestenfor Indepeudeuce. Tommeret

blev baaret og lagt paa sit Sted af tolv Mænd, til Ære for de tolv Israels

Stammer. Paa samme Tid blev Zions Land formedelst Bon helliget og

indviet til Herren, for de Helliges Indsamling. Indvielsesbonnen blev

opsendt af Ældste Sidney Rigdon. Den odie August, Dagen efter, blev

Tempelpladsen lidt vestenfor Indepeudeuce indviet i otte Mænds Nær-

værelse, iblandt hvilke vare Joseph, Rigdon, Partridge, Phelps, Cowdery og

Harris ; Joseph udtalte ved denne Lejlighed Indvielsesbonnen. Den 87de

Salme blev læst, og det Hele var hojtideligt og indtryksfuldt. Den 4de

afholdtes den lorste Konference i Zions Land, som tillige var Kirkens

femte Konference ; den blev afholdt i Broder Joshua Lewis's Hus i Kaw
Distrikt i Colesville-Menighedens Nærværelse. Den 7de fandt den forste

Begravelse Sted i Zions Land, idet Soster Polly Knight, Joseph Knights

Hustru, paa denne Dag blev begravet. Samme Dag modtog Joseph en

Aabenbariug augaaende Sabbaten. (Se Pagtens Bog, 19de Stk.)

I Lydighed til en Befaling, som tidligere var givet Sidney Rigdon,

affattede denne folgende Beskrivelse over Zions Land

:

"Dette Land ligner ikke de skovrige Stater i Osten undtagen ved

Floderne og Vandlobene, hvilke ere bekrandsede med Skov fra een til

tre Mile bred, saa langt Ojet kan skue. De skjonne, bolgende Sletter

eller Prærier ligge udstrakte rundt omkring ligesom et Hav af Enge.

Skovene ere en Blanding af Eg, Valdnod, Elm, Kirsebær, Honey-Locus,

Mulberry, Coffee-Bean, Hackberry, Box-Elder og Lind, foruden Æsp,

Buttonwood, Picon og Lon, som voxer paa de lave Flader. Underskoven

er dejlig og bestaar mest af Blommetræer, Vinranker, vilde Æbletræer og

Parsimmons. Prærierne eller Sletterne ere iklædte en Dragt af Blomster

eaa pragtfuldt og storatet, at det neppe kan beskrives. Jorden er fed og

frugtbar, og bestaar i Almindelighed af sort, fed Muld, blandet med noget

Ler og Sand til en Dybde af fra tre til ti Fod. Det frembringer i Over-

flodighed af Hvede og Majs, saavelsom sode Kartofler og Bomuld, og

andre nyttige Produkter. Af Heste, Hornkvæg og Svin findes der mange,
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som synes at ernære sig ved Græsningen paa de store Engstrækninger

om Sommeren og paa de lave Steder om Vinteren. Vildtet er mindre

almindeligt der, hvor man har begyndt at opdyrke Jorden, end det er

lidt længere inde paa de vilde Sletter. Uroxen, Elsdyret, Bjornen,

Ulven, Bæveren og mange andre Dyr, nyde her fuldkommen Frihed.

Kalkuner, Vildgjæs, Svaner, Ænder, ja en Mængde af alleslags Fugle, ere

iblandt den Mangfoldighed, der pryder de behagelige Egne af dette Guds

Borns onskelige Arveland. Ingen er rigere end Honningbien paa de

blomsterrige Enge ; Honningen koster kun 25 Cents pr. Gallon.

Klimaet er mildt og behageligt næsten de tre Fjerdedele af Aaret, og

Zions Land ligger omtrent ligelangt fra det Atlantiske og det Stille Hav,

saavelsom fra Alleghany og Klippebjergnepaa 39 Grader nordlig Bredde,

og imellem 10 og 17 Grader vestlig Længde (fra Washington). Det ser

ud til at blive et af de mest velsignede Steder paa Jorden, naar Forban-

delsen er borttagen, om ikke for. Vinteren er mildere end i de atlantiske

Stater paa samme Breddegrad, og Vejret er tillige mere behageligt.

Mangler gives der naturligvis her som paa alle nye Steder, navnlig sav-

ner man meget Moller og Stoler, saavelsom de naturlige Hindringer og

Ulemper, som dog Industriens Haand, Samfundets Forædling og den

polerede Videnskab ville kunne overvinde. Men alle disse Mangler

forsvinde, naar man erindrer, hvad Profeterne have sagt angaaende Zion

i de sidste Dage, hvorledes Libanons Herlighed skal komme til hende, ja

Fyrretræet, Kintræet og Buxbom tillige, til at pryde hans Helligdoms Sted

med og til at gjore hans Fodders Sted herligt, og hvor han vil fremfore

Guld istedetfor Kobberet, Solv istedetfor Jernet, Kobber istedetfor Ste-

nene ; hvor fremdeles et fedt Gjæstebud vil blive beredt for de Retfærdige, ja

naar Herrens Herligheder er bragt i Erkjendtlighed til Gavn for hans Folk,

da ville Menneskenes Beregninger forgaa og Verdens forfængelige Her-

lighed forsvinde, og man vil udbryde :
" Gud lader sin fulde Herlighed

skinne ud af Zion."

Det var altsaa et nyt Land, og kuns faa Beboere havde endnu op-

slaaet deres Bosted indenfor dets Grændser. Disse Kolonister bestode

især af Udvandrere fra de sydlige Stater. Alt det Land, som endnu

ikke var optaget, kunde afkjobes de Forenede Staters Regjering for li

Dollars pr. Akre.

Den 8de August modtog Joseph en Aabenbaring (Fagtens Bog, 71de

Stk.), i hvilken flere af Ældsterne bleve befalede at rejse tilbage til

Osten, hvoriblandt vare Joseph selv, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery,

som Dagen efter begave sig paa Tilbagerejsen til Kirtland. I 17 Kanoer

styrede dette lille Selskab ned ad Missouri Floden og ankom den forste

Dag til Fort Osage. Intet forfaldt imidlertid af særlig Vigtighed de

forste Par Dage, naar undtages, at man stadig var udsat for de mange

Farer, som ere forbundne med en Flodrejse i de vestlige Stater. Den
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tredie Dag slog man Lejr ved Mcllwains Bend, og medens man var lejret

her, havde Broder Phelps ved hojlys Dag et Syn, hvori han saa Fordær-

veren ride paa Vandets Overflade ; Andre horte Larmen, men saa ikke

Synet. Morgenen efter havde Joseph selv en Aabenbaring angaaende

Vandenes Forbandelse i de sidste Dage. (Se Pagtens Bog, 72de Stk.)

Den 13de modte Selskabet nogle af Ældsterne paa deres Rejse til

Zions Land, og efterat de gjensidig glade havde hilset paa hverandre som

Brodre, der virkelig stride for den Tro, der engang er overantvordet de

Hellige, erholdt Joseph en Aabenbaring, som tilkjendegav Herrens Villie

angaaende disse Brodre, som Joseph og hans Selskab modte. (Se Pag-

tens Bog, 73de Stk.)

Efter dette lille Mode af Ældster, fortsatte Joseph, Rigdon og Cow-

dery deres Rejse overland til St. Louis, hvor de traf Brodrene Phelps

og Gilberts. Herfra toge de Forstnævnte med Postvogn og Sidstnævnte

med Dampbaad til Kirtland, hvor de ankom lykkelig og vel den 27de

August. Meget forefaldt paa denne Rejse til Brodrenes Troes Bestyrkelse

og Opmuntring, og Guds Godhed lagdes ved forskjellige Lejligheder for

Dagen paa en saare forbausende Maade.
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SJETTE KAPITEL.

Maaden, hvorpaa Zions Land kan erholdes.—Orson Hyde dobes. Mislykket

Forsog paa at skrive en Aabenbaring.—Brutalt Overfald paa Joseph og

Sidney Rigdon.—Den forste Martyr i Kirken.— Joseph anerkjendes som

Præsident for Overpræstedommet.—Befalingernes Bog udkommer i Tryk-

ken.—En uheldig Kjoretur.—Et Forsog paa at forgive Joseph.—Det forste

Nr. af " The Evening and Morning Star " udkommer. — En fortræfiFelig

Artikel om Brevskrivning.—Brigham Young, Heber C. Kimball og Joseph

Youngs forste Mode med Joseph.—En mærkværdig Aabenbaring angaaende

Krig.—En intejessant Konference. — Grundstenen lægges til Kirtlands

Tempel.—Oversættelsen af Bibelen fuldendes.

I disse Kirkens Barndomsdage var der en stor Længsel efter at er-

holde Herrens Ord om enhver Ting, som paa nogen mulig Maade angik

de Helliges Velfærd og Salighed ; og da " Zions Land " paa den Tid var

den vigtigste timelige Gjenstand, man havde for Oje, bad Joseph til Her-

ren om videre Underretning angaaende de Helliges Indsamling, Ind-

kjobet af Land og andre dermed forbundne Gjenstande. I den derpaa

givne Aabenbaring, som findes i Pagtens Bog, 20de Stykke, påaviser

Herren Joseph Nødvendigheden af, at der hurtig bliver indsamlet Penge

og opkjobt Land i Jackson County, " thi," siger Herren, " Zions Land

erholdes ikke uden ved Kjob eller Blod. Og dersom det sker ved Kjob,

se, da ere i salige ; men dersom det sker ved Blod, se, da skulle Eders

Fjender, eftersom det er Eder forbudt at udgyde Blod, komme over

Eder, og I skulle blive fordrevne fra Stad til Stad og fra Synagoge til

Synagoge, og ikkun Faa skulle bestaa og erholde en Arv."

Den Ilte September 1831 modtog Joseph atter en Aabenbaring. (Se

Pagtens Bog, 21de Stk.) Dagen« efter flyttede han med sin Familie til

Hiram, Portage County, som er beliggende omtrent 30 Mile sydost for

Kirtland, og opslog sin Bopæl hos John Johnson. Omtrent samtidig

flyttede ogsaa Sidney Kigdon til Hiram for at gjore Tjeneste lor Joseph

som Skriver. Saasuax-t som de derpaa havde ordnet deres Sager i deres

nye Hjem, begyndte de atter at oversætte Bibelen, og fortsatte dermed, naar

deres Tid ikke var optagen af andre Forretninger.

I Begyndelsen af Oktober modtog Joseph en Aabenbaring angaaende

Bon. (Se Pagtens Bog, 24de Stk.) Og den forste Sondag i samme
Maaned blev Orson Hyde dobt.

Orson Hyde, der var en Son af Nathan Hyde, var fodt i Oxford, Con-

necticut, den 8de Januar 1805. Allerede som Barn var han bleven for-

ældrelos, da baade hans Fader og Moder dode, mendens han kun var

ganske ung. Han voxede derfor op som en vild og udyrket Plante, uden
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at have Nogen til at se efter sig med en Faders Oje, eller fole for sig med

en Moders Hjerte. Den Haand, som forst aftorrede hans Taarer, var stille,

og det Bryst, han engang havde diet, var koldt og slumrede i Dodens

Arme. Udstodt af en kold og ufolsom Verden, havde han i tyve lange

Aar ikke seet en Eneste, i hvis Aarer flod en Draabe af beslægtet Blod

da han paa den Tid, om hvilken \i skrive, annammede Evangeliets Fylde,

efter nogen Tid i Forvejen at have sluttet sig til Campbelliternes Sekt

der prædikede Daab til Syndsforladelse osv. Hans senere Historie vil

efterhaanden komme ind i Fortællingens Lob.

Den, Ilte Oktober afholdtes en Konference hos John Johnson i

Hiram, hvor Joseph boede. Der bleve ÆlJsterne iblandt Andet belærte

om den gamle Maade at bestyre Forsamlinger paa. Denne Konference

blev hævet til den 25de s. M., da den atter modte sammen i Serims Bar-

netts Hus i Orange, Cuyahoga County. 12 Overpræster, 17 Ældster, 4

Præster, 3 Lærere og 4 Diakoner samt en stor Forsamling bivaanede

dette Mode. Ved samme Lejlighed modtog Joseph en Aabenbariug,

hvori Wm. E. McLellin og Samuel H. Smith bleve befalede at tage ud

paa Mission. (Se Fagtens Bog, 75de Stk.)

En anden Konference blev afholdt i Hiram den 1ste November,

hvor det blev bestemt, at Oliver Cowdery skulde rejse til Independence,

Missouri, med de Aabenbariuger, som Joseph havde modtaget Tid efter

anden, for at faa dem trykte. En Aabeubaring blev samme Dag given,

som siden blev benævnet : Herrens Fortale til Pagtens Bog (1ste Stk.).

For Cowdery tog afsted med Aabenbaringerne, bleve de helligede og ind-

viede til Herrens Tjeneste af Profeten Joseph. John Whitmer ledsagede

Oliver Cowdery til Independence.

En kort Tid i Forvejen havde W. W. Phelps forladt Kirtland for at

drage til Missouri, og standsede nogen Tid i Cincinnati for atgjore Indkjob

af en Bogtrykkerpresse og Typer, hvormed han agtede at etablere og

publisere et Maauedsblad i Independence, Jackson County, under Navn
af: " Ihe Evening and Morning Star." Han kom strax efter velbehold-

en til Independecne med det Hele, og begyndte strax at ordne Typerne.

Paa denne Tid var der nogen Tale iblandt Brodrene angaaende

Aabenbariuger og Sprog, idet nemlig nogle af Ældsterne, der troede sig

i Besiddelse af betydelig Lærdom, sogte at overgaa Joseph i Sprogkyn-

dighed, og nogle af dem mente, at Aabenbaringerne kunde skrives i en

bedre Stil. I en Aabenbaring, som Herren derpaa gav til Joseph, sagde

han, at de maatte udsoge den mindste afde Aabenbaringer, Joseph havde

modtaget, og derpaa udvælge den Viseste iblandt dem til at skrive dens

Lige, og dersom de kunde gjore det, skulde de være retfærdiggjorte i at

sige, at de ikke vidste, om de Aabenbaringer, Joseph havde modtaget, vare

sande, men dersom de ikke kunde, vilde Herren fordomme dem, om de

ikke bare Vidnesbyrd om deres Sandhed. (Se Pagtens Bog, 25de Stk.)
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Man skulde neppe tro, at Nogen vilde vove at gjore Forsoget, efter

at have hort Herrens Ord i Aabenbaringen ; men det skete dog, at Wm. E.

McLellin, som den klogeste Mand i sine egne Ojne og som ogsaa besad

mere Lærdom end Fornuft, forsogte at skrive en Aabenbaring, men

fejlede i Forsoget, hvilket havde tilfolge, at Ældsterne og de Tilstede-

værende, som vare Vidner til denne Mands mislykkede Forsog paa at

efterabe Jesu Kristi Sprog, bleve fornyede i deres Tro paa Evangeliets

Fylde og paa Sandheden af de Befalinger og Aabenbaringer, som Herren

havde givet til Kirken igjennem Joseph, og hvorom Ældsterne vare vil-

lige til atter at bære Vidnesbyrd for hele Verden. Wm. E. McLellin

faldt siden fra og blev en stor Fjende af Joseph og Kirken.

Blandt de Apostater, som allerede dengang fandtes i Kirken omtaler

Joseph fornemmelig En ve* Navn Ezra Booth, som i længere Tid, for

han antog Evangeliets Fylde, havde været Methodistpræst. Da han

imidlertid som Ældste i Kirken snart fandt ud, at Tro, Ydmyghed, Taal-

modighed og Trængsel gik forud for Velsignelse, og at Gud fornedrede, for

han ophojede etc, vendte han sig bort og faldt fra, og " skrev " som

Joseph selv siger, " en Række Breve, som ved deres Usandhed, Besmyk-

kelse og fejlagtige Beregninger paa at kuldkaste Herrens Værk, blottede

hans Usselhed, Ugudelighed og Daarskab, og efterlod ham som et Minde

om hans egen Skam til Betragtning for Verden."

I denne Maaned (Novbr.) modtog Joseph flere Aabenbaringer. I en

af disse, som blev given til Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman E. Johnson

og Wm. E. McLellin (Pagtens Bog, 22de Stk.) siger Herren, at han ikke

var tilfreds med Zions Indbyggere i Missouri ; thi der fandtes Lediggjæn-

gere iblandt dem og deres Born opvoxede i Ugudelighed.

Den 3die Novbr. blev den Aabenbaring given, som i Pagtens Bog

kaldes Tillæget (108de Stk.), og lidt efter en Befaling, som beskikkede

John Whitmer til at gaa med Cowdery til Missouri (28de Stk.), og atter

en anden angaaende Husholdning (26de Stk.).

Saaledes var Josephs Tid optaget med at annamme Aabenbaringer,

oversætte Skriften, belære de Hellige og sidde i Raad med Brodrene.

Fra den 1ste til den 12te Novbr. holdtes fire specielle Konferencer, ved

hvilke han altid var nærværende.

Sidst i Novbr. bleve Joseph og Sidney Rigdon befalede af Herren at

gaa ud og forkynde Evangeliet i Egnene rundt omkring. (Se Pagtens

Bog, 91de Stk.). I Lydighejl til denne Befaling rejste de den 3die Decbr.

til Kirtland, hvor de Dagen efter forsamledes med adskillige af Kirkens

Ældster og Medlemmer, ved hvilken Lejlighed de tillige indsatte Newel

K. Whitney til Biskop for Kirtlands Stav. En Aabenbaring blev end-

videre given, som indeholdt en Del Tillæg til de allerede givne Love og

Befalinger angaaende Kirkens Opbyggelse. (Se Pagtens Bog, 90de Stk.)

De vedbleve at prædike i Shalersville, Ravenna og andre Steder indtil i
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Begyndelsen af Januar 1832, vidnende for Folket om Evangeliets Gjen-

givelse, samt formildede den Ophidselse, som havde opstaaet iblandt

Folket ved de skaudalose Breve, som Apostaten Booth havde skrevet og

ladet indrykke i en Avis, kaldet "Ohio Star."

Den 10de Januar 1832 blev Joseph befalet til atter at tage fat paa

Oversættelsen af Bibelen, og fortsætte dermed, indtil Arbejdet var fuldendt.

(Pagtens Bog, 29de Stk.) Kort derefter modtoges en Aabenbariug, som
forklarer det 1ste Brev til Koriuthierne. (Se Pagtens Bog, 74de Stk.)

Den 2ode Januar afholdtes en Konference i Amherst,Lorraine County.

I denne Konference bleve betydelige Forretninger udforte, og mange af

Ældsterne bleve ved Aabeubaring (Pagtens Bog, 88de Stk.) kaldte til

Tjenesten og beskikkede til at rejse paa Mission til forskjellige Dele af de

Forenede Stater. Efterat Joseph og Eigdon vare komne tilbage fra denne

Tur til Amherst, havde de den 16de Feb., medens de vare beskjæftigede

med at oversætte St. Johannis Evangelium hint opbyggende og belærende

Syn om de forskjellige Grader af Herlighed, som findes nedskrevet i

Pagtens Bog, 92de Stykke.

I Marts modtog Joseph de Aabenbaringer, som udgj5re det 76de,

77de, 78de, 79de og 80de Stykke af Pagtens Bog.

Den 2ode s. M. brod en Pobelhob ind i haus Hus i Hiram. Han
havde for nogen Tid vaaget over et sygt Baru og var netop falden isovn,

da denne lovlose Pobelhob bestormede hans Hus og forte ham bort ud af

samme til en nærliggende Eng. Her reve de alle hans Klæder af ham,

og sloge og stddte ham paa det Grusomste. De bedækkede haus Legeme

med Tjære, og Fjedrene, som de blandede i Tjæren, havde de stjaalet fra

Sidney Rigdons Hus. Hver Gang han gjorde en Bevægelse, truede de

med at dræbe ham. De sogte ogsaa at faa en Tjærekost ind i hans Mund,

og brod en lille Flaske ov.er paa hans Tænder, idet de sogte at helde ham

Noget i Munden, hvorved de vistnok tænkte paa at forgive ham. Dette

Stof formodedes at være nitric acid eller Salpetersyre, da det afbrændte

Græsset omkring paa Jorden, hvor det spildtes. De provede ogsaa paa

at kvæle ham, da de holdt ham saalæuge i Struben, indtil de ansaa ham
for dod. Havde ikke Herren forhindret dem deri, vilde de udentvivl

ogsaa have dræbt ham. Optrin af denne Slags hindrede ham imidlertid

ikke fra at forkynde Sandheden, thi næste Dag, som var en Soudag,

prædikede han atter til Folket. Blandt Tilhorene var der flere af Po-

belen, som den foregaaende Nat havde behandlet ham saa grusomt.

Samme Dag dobte han tre Personer.

Det fortjener endvidere at bemærkes, at det syge Barn, over hvil-

ket han samme Aften havde vaaget og hvis Tilstand endyderligere for-

værredes ved Natteluftens skadelige Indvirkning, for hvilket det var

udsat, strax efter dode, og det kan saaledes med Foje siges, at hun var

den forste Martyr i denne Uddeling. Sidney Rigdon, som samtidig var
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bleven fort ud af sit Hus, var ogsaa nær paa bleven dræbt af Pobelen

ved denne Lejlighed. Ophavsmændene til disse Optojer bestode fordet-

meste af ledende Mænd iblandt de omkringboende religiose Partier,

navnlig Methodister, Campbelliter og Baptister, samt frafaldne Apostater.

Soudag den 2den April afrejste Joseph tilligemed Newel K. Whit-

ney, Peter Whitmer og Jesse Gauge fra Hiram for anden Gang at be-

soge Missouri, og da de ikke onskede at lægge Vejen over Kirtland af

Frygt for lignende Pobeloptrjn, tog Broder George Picklin dem op i sin

Vogn og kjorte dem ad den korteste Vej til Warren, hvortil de ankom

samme Dag. Der traf de sammen med Ældste Rigdon, som havde for-

ladt Chardon om Morgenen. De fortsatte Rejsen og kom den næste Dag
til Wellsville og den folgende Dag til Stubenville, hvor de efterlode Vog-

nen. Onsdagen den 5te toge de med Dampskib til Wheeling i West Vir-

ginia,hvor de derpaa kjobte en Del Papir for Pressen i Zion, som dengang

stod under W. W. Phelps Opsyn.

Fra Wheeling fortsatte de Rejsen videre med Dampbaaden " Tren-

ton." Medens Baaden om Natten laa i Havn var der to Gange Ild i

den, som brændte hele dens Bredside igjennen til Kahytten, men afgik

ikkedestomindre næste Morgen. Da de ankom til Cincinnati, forlode

nogle af Pobelen dem, som havde fulgt dem den hele Vej rundt, og de

ankom til Louisville samme Nat; Kaptejn Brittle tilbod dem Beskyt-

telse ombord i sin Baad, og gav dem Aftensmad og Frokost gratis. I Louis-

ville traf de sammen med Ældste Titus Billings, som tilligemed et Sel-

skab Hellige var paa Rejse fra Kirtland til Missouri. Næste Dag toge

de med en Dampbaad til St. Louis, hvor de skiltes fra Broder Billings

og Selskab, og fortsatte derpaa Rejsen med Posten til Independence (300

Mile), hvor de ankom den 24de April. De fandt Brodreue i Alminde-

lighed ved god Helse og Tro, og overordentlig glade ved atter at kunne

byde dem Velkommen iblandt sig.

Den 26de sammenkaldte Joseph et almindeligt Raad af Menigheden

hvor han blev anerkjendt som Præsident for Overpi-æstedommet i Over-

enss^'emmelse med en foregaaende Ordination i den nævnte Konference af

Overpræster, Ældster og Medlemmer, der blev afholdt i Amherst, Ohio,

d. 25de Jan. Broderskabets h6jr»i Haaud hlev ham rakt af Biskop Par-

tridge paa Menighedens Vegne, hvilken Scene var meget hojtidelig, ind-

tryksfuld og behagelig. Paa samme Tid blev en Udestaaelse tilfreds-

stillende jævnet og udsonet imellem Biskop Partridge og Ældste Rigdon
;

og da man atter om Eftermiddagen kom sammen, syntes alle Hjerter at

glæde sig, og Joseph annammede en Aabenbariug om Enoks Orden, som

var oprettet blandt Folket i hans Dage. (Se Pagtens Bog, 87de Stk.)

Den 27de blev der udfort betydelige Forretninger til de Helliges

Velfærd, som boede iblandt en Hob vilde Ugjerningsmænd ligesom Faar

iblandt Ulve. Det var Josephs Hensigt at ordne Kirken saaledes, at
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Urddrene efterhaaudeu kuude blive fri for enhver Heftelse udenom Guds
Rige formedelst Forbindelser og Pagter i gjensidigt Venskab og Kjær-

lighed.

Den 28de og 29de besogte Joseph Brodreue ovenfor Big Blue Creek

i Kaw Distrikt, 12 Mile vestenfor Independence, og nod en Modtagelse,

som kun kjendes iblandt Brodre og Sostre, der ere forenede i samme Tro

og ved samme Daab, og opholdes af den samme Herre. Colesville-Menig-

heden i Særdeleshed glædede sig meget ligesom de Hellige fordum gjorde

ved Paulus. Den 30te rejste han tilbage til Independence, og modtog her

samme Dag en Aabenbaring om Enkers og Faderloses Forsorgelse.

(Se Pagtens Bog, 89de Stk.)

Den 1ste Maj blev der afholdt et Raad, hvori det blev bestemt, at der

skulde trykkes 3000 Exemplarer af Befalingernes Bog,* og at endvi-

dere W. W. Phelps, Oliver Cowdery og John Whitmer skulde beskikkes

til at gjennemse og berede saadanne Aabenbaringer for Trykken, som
maatte være passende at ofieutliggjore. Endvidere blev det bestemt, at

W. W. Phelps skulde gjennemse og lade trykke de Salmer, som Emma
Smith ifolge Aabenbaring havde udvalgt. Der blev ogsaa truffet Foran-

staltning til at forsyne de Hellige med Vareoplag i Missouri og Ohio,

hvilket med faa Undtagelser vandt Brodreues Bifald. Forend de forlode

Independence, holdt Ældste Rigdon to meget kraftige Taler, som syntes

at have en tilfredsstillende Virkning paa Folket.

Den 6te Maj tog Joseph Afsked med Brodrene i Independence, o«-

begav sig i Forening med Brodrene Rigdon og Whitney paa Tilbagerejsen

til Kirtland. Over St. Louis toge de til Vincennes i Indiana og derfra

til Xew Albany, hvilket Sted var beliggende nær Ohio Flodens Vandfald.

For de ankom til sidstnævnte Sted, hændte det, at Hestene bleve sky o«-

satte afsted i fuld Fart, hvorunder Biskop Whitney sogte at springe af

Vognen, men da hans Frakke blev hængende fast ved samme, fik han sin

ene Fod ind i Hjulet og brak derved Benet og Foden paa flere Steder.

Joseph selv sprang af ved samme Lejlighed, men slap uskadt fra det. De
toge derpaa ind i Hr. Porters Gjæstgiveri i Greenville, hvor de opholdt sig

, i fire Uger, medens Ældste Rigdon fortsatte sin Rejse til Kirtland.
*' I al denne Tid," skriver Joseph, " indtog Broder Whitney regelmajs-

sig sin Fode og gik ikke tabt af saameget som en Nats Hvile. Doktor
Porter, vor Værts Broder, som betjente ham, bemærkede en Dag, at det

var forbandet slemt, der ikke gaves nogen Mormoner i Nærheden, thi de
kunde kurere Benbrud og Andet. * * *

Medens vi opholdt os paa dette Sted, gik jeg ofte ud i Skoven, og da
jeg en Dag rejste mig fra JMiddagsbordet og gik hen til Doreu, begyndte

jeg meget voldsomt at kaste op. Jeg opkastede meget Blod og giftio-t

* Dette lille Værk udgjorde siden en Del af Pagtens Bog.
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Stof, og Bevægelsen i mine Muskler og hele System var saa voldsom, at

min Kjæve kom aflave for en Stund. Det lykkedes mig dog at sætte

den iordeu igjen med mine egne Hænder, hvorpaa jeg banede mig Vej

til Broder Whitneys Seng saa hurtig som mulig. Han lagde sine Hæn-

der paa mig og administrerede i Herrens ISavn, og jeg blev ojeblikkelig

helbredet, endskjondt Virkningen af Forgiften havde været saa stærk, at

meget af Haaret var falden af mit Hoved."

Broder Whitney havde ikke været oppe af Sengen i næsten fire Uger,

da Joseph efter en Tur i Skoven gik ind i hans Værelse og spurgte ham,,

om han ikke vilde tage med ham hjem den næste Morgen, i hvilket Til-

fælde de skulde have en hurtig og behagelig Rejse ; han beskrev ham

ligeledes de forskjellige Befordringsmidler, hvormed de skulde rejse samt

hvor de skulde finde dem med ligesaa megen Isojagtighed, som om han

selv havde arrangeret det Hele paa Foi-haaud. Broder Whitney fattede

Mod og lovede at tage med ham den næste Morgen. Ved Afrejsen den

paafolgende Dag fandt de Alt, som Joseph havde sagt og ankom saaledes

efter en meget heldig Rejse til Kirtlaud i Slutningen af Juni Maaned,

hvor Joseph nu opslog sin Bopæl og beskjæftigede sig det meste af Som-

meren med at oversætte Bibelen.

Paa denne Tid (Juni) blev det forste Nr. af " The Evening and

Morning Star" trykt og publiseret i Independence, Missouri, af W. W,
Phelps & Ko. Dette var det forste Blad, som nogensinde blev udgivet af de

Hellige i denne Uddeling, og Hensigten med dets Udgivelse var, at ud-

sprede Lys og Sandhed iblandt Menneskene, at hjælpe Ældsterne i deres

Arbejde samt at opmuntre og belære de Hellige i Almindelighed. Det

var tillige det eneste Blad, som udkom i Ovre-Missouri, idet dets Kontor

var beliggende omtrent 12 Mile fra Staten Missouris vestlige Grændselinie

og omtrent 120 Mile vestligere end nogen Presse i Staterne; endvidere cirka

1000 Mile fra Kirtland og 1300 Mile fra New York. Et Ugeblad blev

ligeledes udgivet under Navn af " Ovre-Missouris Avertissementstidende,'^

som foruden at være et almindeligt Forretningsblad tillige indeholdt

Nyheder af almindelig Interesse.

Denne Sommer vedbleve Ældsterne at prædike med usvækket Iver,end-

skjondt de ofte vare udsatte for raa Behandling og maatte tidt lide stor

Forfolgelse af ondskabsfulde Mennesker. Grene bleve oprettede næsten

overalt i de Forenede Stater og Kanada, og Herrens Værk gjorde hurtig

Fremgang. Samme Efteraar begyndte Ældsterne at vende tilbage fra

deres Missioner til de ostlige Stater og aflagde Beretning om deres for-

skjellige Forvaltninger i Herrens Vingaard; og medens de endnu vare sam-

lede modtog Joseph den 22de og 23de Septbr. en meget vigtig Aabenbaring

angaaende Præstedomme. (Se Pagtens Bog, 4de Stk.) I denne Aaben-

baring bleve de Hellige tillige underrettede om, at et Tempel skulde

bygges paa det indviede Sted i Jackson County, forend den daværende
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Slægt gauske var forgangen, og at en Herligheds Sky skulde hvile over

det CSV.

Omtrent paa denne Tid skrev Joseph foigende fortræffelige Artikel

om Brevskrivning, som blev offentliggjort i " The Evening and Morning

Star" for September 1832 :

" Skrivekunsten er en af de storste Velsignelser, vi nyde. At ove os i

den er vor Pligt, og at bruge den er vor Kettighed. Ved dette Middel

kunne Hjertets Tanker handle uden Legemet, og Sindet tale uden Hove-

det, om de end ere flere tusinde Mile adskilte, og mange Tidsaldere efter

at Kjodet er gaaet tilbage til dets Moder, Stevet. Kjære Læser, har Du
nogensinde overtænkt denne simple, denne nyttige, denne himmelske Vel-

signelse ? Det er en af Guds bedste Velsignelser til Mennesket, og det er

Menneskets Eettighed at nyde den. Ved Ski-ivning er Herrens Ord bleven

overleveret til Jordens Beboere fra Slægt til Slægt. Ved Skrivning ere Men-

neskenes Opfindelser og Kundskaber blevne opbevarede og meddelte fra

Tid til anden til Verdens Gavn. Formedelst Skrivning er Alt, hvad der

sker i Livet, udspredt over Tidens Strom, ligesom Himmelen over Havet,

for den opvoxende Mangfoldigheds Ojne at se paa. Og medens \i saale-

des opregne nogle af de Velsignelser og Fornojelser, som ere Folger af

denne ædle Kunst, saa lader os ikke forglemme at betragte nogle faa af

de Forbandelser og Llykker, som paatolge Misbruget af denne ypperlige

Gave. Vi se, hvor stor en Ild, der kan antændes af en liden Gnist, lader

os derfor ikke staa stille. Lader os ikke forglemme at sætte et bedre

Exempel, naar vi se Æreskjænderen dyppe sin Eavneijær i Galde for at

plette en uskyldig Persons gode Navn og Rygte. Lader os græde, thi

dette ville Himlene giore, naar de store Mænd paa Jorden skrive deres

Ære med de Faderloses og Enkernes Taarer. Lader os sorge, fordi den-

ne Verdens Forfængelighed skrives i gyldne Breve for at bedrage. Men
det er nok, thi de Ugudelige skrive dem selv til Doden, og Herrens

Haglstorm skal bortrydde Logueres Skjul. Vi ere som Disciple af den vel-

signede Jesus forpligtede ved Alt, hvad der gjor Religionen til en Velsig-

nelse for Jordens Beboere, til at sætte et ædlere Exempel, medens vi se-

denne storartede Frihed misbrugt ; at gjore vor Gjerning paa en mere

hellig Maade, og som Herrens Tjenere, der onske at være anerkjendte i

alle Henseender, ikke skjule nogen af vore egne Fejl, ej heller dække no-

gen Mangel hos Andre ; ejheller give Forargelse, hvorved vi kunde fore

Skam over vor hellige Faders store Sag.

Det er Gud velbehageligt at se Menneskene bruge de Velsignelser,

han skjænker dem, og ikke misbruge dem. Desaarsag, hvis de Hellige

forblive i den Tro, ved hvilken de ere blevne kaldte, skal Jorden give sin

Grode og Himmelens Velsignelser skulle folge dem, og Herren vil give

dem et rent Sprog igjen, og Guds Herlighed vil atter være iblandt de

Retfærdige paa Jorden. Alting er for Mennesket, ikke Mennesket for
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Alting. Kjære Brodre, forend vi kunne lære Verden, hvorledes den kan

handle ret, maa vi kunne gjore det selv. Derfor, i hans Kjærlighed, som

er idel Kjærlighed, hvis Aag er gavnligt og hvis Byrde er let, som talede

som Mennesker aldrig talede, lader os i den Kjærlighed tilbyde Eder

nogle faa Ideer om denne Gjenstand, for Saadanne at betragte, som mene, at

de elske deres Næste som dem selv, for Retfærdigheds og evigt Livs Skyld.

1. Skriv aldrig et Brev til en Ven eller Fjende, uden Du har For-

retninger, som ikke kunne udfores saa vel paa nogen anden Maade ; eller

uden Du har Nyt at meddele, som er værd Tid og Penge. Paa denne

Maade vil Du vinde Tillid og spare Postpenge.

2. Skriv aldrig Noget til en Ven eller Fjende, som Du er bange at

læse for Ven eller Fjende ; thi Breve, som komme langt fra, især et

eller to tusinde Mile, eftfrsoges med stor Begjærlighed ; og eftersom Ingen

tilfulde kan bedomme Mennesker og Sager,saa kan Du let derved forurette

Dig selv, dit Fædreland, dine Venner og dine Fjender, og lægge en Logn

i et ærligt Menneskes Mund, saavelsom i en Forræders, hvilken Logn

Sandheden i sin langsomme skjondt rene Fremgang maaske ej vilde naa

at modbevise, forend dit Hoved er under den tause Jord.

3. Skriv aldrig Andet end Sandhed, thi Sandheden er himmelsk og

altid skinnende ligesom Solen, og beviser sig selv uden Logik, uden

Grunde, uden Vidner, og fejler aldrig. Sandheden er af Herren og

vil sejre.

4. Straf aldrig en Ven eller Fjende for sine Fejl ved at skrive til

ham, uden efter Aabenbaring; thi for detForste, om dine Hensigter i sig

selv vare aldrig saa gode, kunne de dog let blive offentlig bekjendte, for

ethvert Brev kan blive opbrudt, og din Mening kun om den ene Side af

Sagen blive udspredt tor de fire Vejr, og den, som Du mente det Godt,

annammer Ondt, og Dig gavner det Intet. Atter vi kunne neppe finde

Sprog paa Jorden nu, hverken som skrives eller som tales, i hvilket man

kan gjore sit Hjertes sande Mening forstaaelig for en Anden, hvorfor Du
er udsat for at blive misforstaaet og at opvække ubehagelige Folelser, og

Du kan ved blot at bruge et tvetydigt Udtryk oprive et gammelt Saar^

idet Du behandler det, som om der var dodt Kjod deri, naar det kun

behovede lidt Olie af en god Samaritans Haand personlig til at læge det.

Det er ligemeget, hvor ædle dine Hensigter end ere, saa kan Du dog ikke

berore et Menneskes Hjerte i det Fjerne, som naar Du er nærværende.

Det er sandt, at Du ikke kaster dine Perler for Svin, men Du kaster dit

Guld for Mennesker, og de plyndre Dig for din Daarligheds Skyld. Giv

gode Raad istedetfor at dadle ; og naar I ses Ansigt til Ansigt, da revs

den, der er viis, saa vil han elske Dig ; eller gjor saaledes imod din Ven,

at han, hvis han skulde blive din Fjende, da ikke maa kunne finde Noget

imod Dig. Saaledes vil Du kunne leve, ikke alene uplettet, men uden

Mistanke.
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5. Skriv aldrig Noget, som Du ikke vilde være bekjendt, om det

blev trykt ; eller Noget, som kunde mishage det allerommeste Hjerte

;

dersom Du skriver det, som Du vilde skamme Dig ved, om det var trykt,

da er Du tvesindet ; og dersom Du ski-iver Noget, som er dydkrænkende,

da har Du ikke Guds Aand ; og dersom Du skriver Noget, der saarer det

svage Hjerte, da foder Du ikke Herrens Lam, og folgelig handler Du
ikke imod Andre, som Du vil, at Andre skulde handle imod Dig. Den

eneste Regel vi ville give for Brevskrivning er denne : Ski'iv, hvad Du er

villig til at lade offeutliggjores baade i denne Verden og i den tilkommende.

Og give Gud, at ej alene Kristi Disciple, men hele Verden, var villig til

at folge denne Regel. Da vilde Budene blive holdte, og Ingen vilde

skrive et Ord imod Herren sin Gud. Ingen vilde skrive et Ord imod sin

Fader eller Moder. Ingen vilde skrive et Ord imod sin Næste. Ingen

vilde skrive et Ord imod Guds Skabninger. Ingen vilde behove at skrive

et Ord imod Nogenting undtagen Synd ; og da vilde Verden være værd

at leve i, thi der vilde Ingen være til at fornærme."

Joseph vedblev at oversætte og betjene Menigheden hele Efteraaret

med Undtagelse af en kort Tid, da han var fraværende paa en Rejse til

Albany, New York og Boston i Forening med Biskop "Whitney, fra

hvilken Rejse de kom tilbage den 6te Novbr. Nogle Dage i Forvejen, den

3die Novbr., blev hans ældste Son Joseph fodt.

De Hellige i Jackson County gjorde hurtig Fremgang, og deres Antal

forogedes stadig ved Indvandring af Hellige fra forskjellige Dele af Lan-

det. Store Landstrækninger bleve afkjobte de Forenede Staters Regjering ;

flere hundrede Avisgaarde anlagdes, og Moller og udstrakte Anlæg

paabegyndtes.

Den 27de Novbr. skrev Joseph et opmuntrende Brev til de Hellige

i Zion, medens en stadig Brevvexling fandt Sted imellem de to Steder

Kirtland og Independence.

I samme Maaned skete det, at Joseph for forste Gang saa Brigham

Young, der tilligemed Heber C. Kimball og Joseph Young vare komne

for at besoge ham i Kirtland. Ved Ankomsten did fandt de Joseph og

nogle andre Brodre i Skoven ifærd med at hugge og kjore Brænde. " Her

var min Glæde fuldstændig," siger Pra^sideut Young, " over det Privilegi-

um at tage en Guds Profet i Haanden og modtage det faste Vidnesbyrd ved

Profetiens Aand, at han var Alt, hvad noget Menueske kunde antage ham

for at være, nemlig en sand Profet. Han var lykkelig over at se os, og bod

os Velkommen. Om Aftenen kom en Del Brodre ind, og vi samtalede

om Ting henhorende til Guds Rige. Han bad mig at bede. I min Bon

talte jeg i Tuugemaal. Saasnart som vi havd rejst os fra Gulvet, flokke-

des Brodrene omkring ham og spurgte, hvad han mente om Tun-

gemaalsgaven, der var over mig. Han sagde dem, at det var det rene

Adams Sprog. Nogle mente, at han vilde fordomme Gaven, men han



70 JOSEPH SMITHS LKVISTITSLOB.

'^agde: "Nej, den er af Gud ; og den Tid vil komme, da Broder Brigham

Young vil præsidere over denne Kirke." (Se Tullidges Værk :
" Life of

Brigham Young,'' Side 78.)

Præsident Brigham Young, der afgik ved Doden den 29de

August 1877 paa sin Bopæl i Salt Lake City, var fodt i Whiting-

ham, Windham Countj'^, Vermont, den 1ste Juni 1801. Hans

Forældre, John Young og Nabby Howe, flyttede i Aaret 1804 fra

Vermont til Sherburn, Chinango County, New York, hvor han under sin

Opvæxt var behjælpelig med det besværlige Arbejde at anlægge en Farm

i en med Skov stærkt bevoxet Egn, og maatte derfor udstaa alle de Savn

og Mangler, som Anlæggelsen af et nyt Settlement paa den Tid bestan-

<lig med forte. Paa Grund af Omstændighederne var han derfor ind-

skrænket til kun 11 Dages Skoleundervisning.

Da han var 16 Aar gammel, begyndte han med sin Faders Tilladelse

at arbejde for sig selv, men omendskjondt han af sine Forældre, der vare

Methodister, lærte at fore et strængt moralsk Liv, bekj endte han sig dog

ikke til nogen særskilt Eeligion, indtil han var 22 Aar gammel, da han

-sluttede sig til nævnte Samfund.

Den 8de Oktober 1824 ægtede han Miriam Works, og boede i Cayu-

ga County, New York, indtil Foraaret 1829, hvor han afvexlende ar-

bejdede som Tommermand, Snedker, Maler og Glarmester, hvorefter han

flyttede til Mendon, Monroe County, N. Y. Om Foraaret 1830 saa han

for forste Gang Mormons Bog, der blev bragt dertil af Samuel H. Smith,

Josephs Broder. Ora Efteraaret 1831 kom Ældsterne Alpheus Gifibrd,

Elial Strong og Andre til Mendon for at prædike Evangeliet, som han

derpaa horte og troede. Men det var forst efter en omhyggelig og noje

Undersogelse af de i Mormons Bog aabenbarede Principer, at han den

14de April 1882 lod sig dobe og konfirmere af Ældste Eleazar Miller,

der samme Dag tillige ordinerede ham til Ældste i Jesu Kristi Kirke af

Sidste-Dages Hellige, fra hvilken Stund Præsident Brigham Young har

fulgt Kirken i dens lyse og morke Dage, har været Profeten en trofast

og hengiven Ven, og indtil hans Dod en sikker Stotte saavel i Modgang

som i Medgang ; og siden har han som Kirkens inspirerede Leder udfort et

Arbejde, hvis Storhed og uhyre Betydning for Menneskeslægtens Vel for-

haabentlig af Efterslægten bedre vil blive paaskjonnet og vurderet, end

det hidtil er blevet af hans Samtid.

Heber C. Kimball, der ledsagede Præsident Young paa hans Besog

til Joseph, var fjerde Barn of Solomon Fordham og Anna Kimball, og

fddtes den 14de Juni 1801 i Byen Sheldon, Franklin County, Vermont.

Allerede som ganske ung modtog han mange indtrængende Anmod-

ninger om at forene sig med Dagens religiose Sekter, hvilket han dog

ikke fandt sig befojet til, indtil en religios Opvækkelse fandt Sted i hans

Nabolag, kort efter hvilken han og hans Kone bleve dobte og forenede sig
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med Baptisterne. Omtrent tre Uger efter denne Tildragelse kom nogle

Ældster af Jesu Kristi Kirke fra Pennsylvanien til Phineas H. Youngs

Hjem i Victor, og da Præsident Kimball erfarede, at de vare ankomme,

tilskyndede Nysgjerrighed ham til at se dem, og han borte da for forste

Oang det evige Evangelium.

Han blev begjærlig efter at lære Mere, og i Selskab med Præsident

Brigham og Ældste Phineas Young tilligemed deres Hustruer, rejste

han til Pennsylvanien, hvor de forbleve hos Menigheden i sex Dage og

overværede regelmæssig Forsamlingerne.

Den 14de April 1832 besogte Alpheus Gifford Præsident Kimball, som
efter en kort Samtale sagde :

" Broder Alpheus, jeg er rede til at gaa hen og

blive dobt," hvorpaa han gik med Ældste Gifford omtrent en engelsk

Mil til en liden Flod i Skoven, hvor han blev dobt. Om hans Daab etc.

siger hans Dagbog Folgende: "Under Ordinantserne Daab og Haands-

paalæggelse annammede jeg den Hellig-Aands Gave ligesom Disciplene

fordum, hvilket var ligesom en fortærende Ild ; og uagtet Folket sagde,

at jeg var forrykt, var jeg dog ved mine fulde Sandser. Jeg vedblev

saaledes for mange Maaneder, og det syntes som om mit Kjod vilde

fortæres
; paa samme Tid bleve Skrifterne udfoldede for mit Sind paa en

saa vidunderlig Maade, at det syntes undertiden, som om jeg tidligere

havde været bekjendt med dem."

Folgende Bemærkninger af Præsident Brigham Young ved hans

Jordefærd den 24:de Juni 1868 i Salt Lake City, vise tilfulde hans senere

Trofasthed og urokkelige Standhaftighed i Herrens Gjerning :
" Vi kunne

i Sandhed sige, at Broder Kimballs Dodsdag var langt bedre end hans

Fodselsdag. Han var saa trofast, antager jeg, som nogen Mand, der

nogensinde levede paa Jorden. Jeg har været personlig bekjendt .med

ham i 43 Aar, og jeg kan bevidne, at han elskede Sandheden, var fuld af

Velvillie og var en Mand, som man kunde forlade sig paa. Nu er han

-gaaet bort for at hvile for en Tid ; han er hensovet for et vist Ojemed

—

for at blive beredt for en herlig Opstandelse ; og den samme Heber C.

Kimball, som har vandret iblandt os, vil blive oprejst i Opstandelsen og i

Kjodet komme til at se Gud og samtale med ham og se sine Brodre og

omgaas med dem, og de ville nyde en lyksalig Evighed tilsammen."

Den 6te Decbr. modtog Joseph en Aabenbaring, som forklarer Lig-

nelsen om Hveden og Klinten (Pagtens Bog, 6te Stk.), og den 25de s.

M. folgende mærkværdige Aabenbaring angaaende Krig

:

"Sandelig, saa siger Herren, angaaende de Krige, der om kort Tid

ville finde Sted, begyndende med Opror i Syd-Karolina, som tilsidst ville

ende med mange Sjæles Dod og Fordærvelse.

Dagen vil komme, da Krig vil blive udost over alle Nationer, begyn-

dende paa det Sted; thi se de sydlige Stater skulle skille sig^ fra de

nordlige Stater, og de sydlige Stater ville paakalde andre Nationer, især
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Storbritannien, som det kaldes, hvilket atter vil paakalde andre Nationer

for at kunne forsvare sig imod andre Magter; og saaledes skal Krig

blive udost over alle Folk. Og det skal ske efter mange Dage, at Trælle

skulle opstaa imod deres Herrer, oplærte og ovede til Krig. Og det skal

endvidere ske, at Landets Tiloversblevne (Indianerne) skulle ordne sig til

Krig og være saare vrede, og skulle forfærde Hedningerne med en stor

Forfærdelse; og ved Sværd og ved Blodsudgydelse skulle Jordens Beboere

sorge; og ved Hunger og Plager, og Jordskjælv og Himmelens Torden,

og ved de grumme og skarpe Lyn skulle Jordens Beboere bringes til at

fole den almægtige Guds grumme Vrede og straffende Haand, indtil den

Odelæggelse, som er forkyndt, bar gjort fuldkommen Ende paa alle

Nationer, saa at de Helliges Blod og Raab om Hævn over deres Fjender

ikke mere skal opstige af Jorden for den Herre Zebaoths Oren. Derfor

staar paa hellige Steder og lader Eder ikke bevæge, indtil Herrens Dag
kommer, thi se, den kommer hasteligen, siger Herren. Amen."

I en Skrivelse kort efter til Redaktoren af et Blad i Rochester, New
York, ved Navn N. C. Seaton, siger Joseph bl. A. Folgende om den

samme Gjenstand :
" Ikke mange Aar skulle hengaa, for de Forenede

Stater skulle fremvise en saadan Scene of Blodsudgydelse, som der ikke

vil findes Mage til i vor Nations Historie." Hvorledes denne Pi-ofeti 30

Aar efter paa det Bogstaveligste begyndte at opfyldes er vistnok vore Læ-
sere almindelig bekjendt, dog er der endnu mange Ting afstor Vigtighed i

denne Aabenbaring, som fremdeles staa tilbage at opfyldes.

Den 27de Decbr. modtog Joseph en Aabenbaring, kaldet Oliebladet.

(Se Pagtens Bog, 7de Stk.). Denne lange Aabenbaring udfoldede for de

Hellige mange store og skjonne Ting, navnlig omhandler den de store

Begivenheder i de sidste Dage m. m. Den indeholdt tillige en Befaling

til de Hellige om at bygge et Tempel i Kirtland, og at oprette en Skole

under Navn af Profeternes Skole.

I disse Dage var Joseph meget ængstelig og foruroliget over de

ledende Ældslers og de Helliges Fremgangsmaade i Zions Land (Missouri).

De adlode ikke Befalingerne, som Herren havde givet dem, saasom de

burde have gjort; dog overtraadte de ikke de verdslige Love; men Joseph

dulgte ikke Herrens Ord for dem. Den Ilte Januar 1833 skrev han et

Brev til W.W.Phelps, "Stjernens" Redaktor, hvori hnnstræugt revsede de

Hellige. Og den 14de s. M. afsendte ligeledes en Konference af 12 Over-

præster i Kirtland en lang Epistel af samme Beskaffenhed til de Hellige

i Missouri. Efterat de Hellige i Ziou havde modtaget disse Advarsler,

begyndte de at omvende sig. Saaledes blev et Raad sammenkaldt d.

26de Feb., hvor en Epistel blev skreven og sendt til Præsidentskabet i

Kirtland, i hvilken de Hellige i Zion lovede at underkaste sig Herrens

Befalinger, og sagde, at de vare villige til at omvende sig fra deres Synder.
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Dermed var Joseph og Brodrene i Kirtland tilfredse. I en Aabenbaring

kort efter til Joseph anerkjendte ogsaa Herren deres Omvendelse og

sagde, at Englene i Himmelen glædede sig derover.

I samme Maaned organiserede Joseph Profeternes Skole i Kirtland,

som derpaa fortsattes hele Vinteren. Ældsterne gjorde her god Frem-

gang i Kundskaben om de Ting, som henhore til Guds Rige. Da de

endnu ikke havde opfort nogen Forsamlingsbygning eller Skolehus,

maatte de indtil videre leje et Lokale for nævnte Brug.

" Denne Vinter," skriver Joseph, " anvendte jeg til at oversætte Skrif-

ten, mode i Profeternes Skole og sidde i Konterence. Jeg havde mange

glade og oplivende Stunder. De Naadegaver, som folge dem, der tro og

adlyde Evangeliet, som Tegn paa, at Herren er altid den Samme i sin

Handlemp.ade med dem, der i Ydmyghed elske og efterfolge Sandhe-

den, begyndte nu at udoses iblandt os ligesom i gamle Dage ; thi som vi

Joseph Smith jun., Sidney Rigdon, F. G. Williams, Newel K. Whitney,

Hyrum Smith, Zebedee Coltrin, Joseph Smith sen., Samuel H. Smith,

John Murdoek, Lyman Johnson, Orson Hyde, Ezra Thayer, (Overpræs-

ter) og Levi Hancock og Wm. Smith (Ældster) vare forsamlede i Kon-

ference den 22de Jan., talte jeg til Forsamlingen i et fremmed Tunge-

maal, og blev efterfulgt i samme Gave af Zebedee Coltrin og min Broder

William Smith, hvorefter Herren udgod sin Aand paa en mirakulos

Maade, indtil alle Ældsterne talede ved Tungemaalsgaven, saavelsom

flere Medlemmer, baade Mænd og Kvinder. Store og vidunderlige vare

disse guddommelige Aabenbarelser af den Hellig-Aand. Vi sang Lov-

sange for Gud og Lammet, talede og bad i Tungemaal, hvormed Kon-

ferencen optoges til sent ud paa Aftenen, saa glade vare vi, foi'di disse

saa længe savnede Velsignelser atter vare gjengivue.

Dagen efter (den 23de) modte vi atter til Konference, da vi efter megen

Talen, Syngen, Beden og Lovprisning, Alt i Tungemaal, foretoge Ordinant-

sen Fodtvætning, saasom Herren havde befalet og i Overensstemmelse med,

hvad der staar nedskrevet i det 13de Kapitel af Johannes Evangelium.

Hver Ældste tvættede forst sine egne Fodder, hvorpaa jeg bandt op om
mig med et Haandklæde og tvættede Alles Fodder og torrede dem med

Haandklædet. Iblandt dem, som fremstillede sig, var ogsaa min Fader,

men for jeg tvættede hans Fodder, bad jeg ham om en faderlig Velsig-

nelse, hvilket han opfyldte ved at lægge sine Hænder paa mit Hoved i

Jesu Kristi Navn og erklære, at jeg skulde vedblive i det præstelige Em-
bede til Kristus kommer osv. Ved Slutningen afdenne Scene blev Broder

F. G. Williams rort af den Hellig-Aand, og tvættede mine Fodder til

Tegn paa hans faste Beslutning om at være med mig i Lidelser og paa

Rejser, i Liv og i Dod, og bestandig at være ved min hojre Haand, i

hvilket jeg i Herrens Navn erkjendte ham. Jeg sagde derpaa til Æld-
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sterne :
" Ligesom jeg har giort, saa gjorer ogsaa I, tvætter hverandres

Fodder," og ved den Hellig-Aands Kraft erklærede jeg dem Alle rene for

denne Slægts Blod, men hvis nogen af dem skulde synde f<^rsætlig, efter

at de saaledes yare rensede og beseglede til at leve evindeligen, skulde de

blive overantvordede til at revses af Satan indtil Forlosningens Dag.

Efterat have vedbleven hele Dagen med Faste og Bon og hellige

Handlinger, sluttede vi med at nyde Herrens Nadvere. Jeg velsignede

Brodet og Vinen i Herrens Navn, hvorefter vi Alle aade og drak og bleve

mættede ; sang derefter en Salme og skiltes ad."

Den 2den Feb. fuldendte Joseph Oversættelsen af det Nye Testa-

mente.

Den 27de s. M. modtog han hin Aabenbaring, som kaldes Visdoms-

ordet. (Se Pagtens Bog, 81de Stk.) Den 8de Marts en Aabenbaring

angaaende Rigets Nogler, (85de Stk.) Dagen efter atter een angaaende

de apokryfiske Boger (93de Stk.), og den 15de s. M. en Aabenbaring

angaaende Enoks Orden (94de Stk.).

I en Forsamling af Overpræster den 18de Marts i Profeternes Skole

ordinerede han, ifdlge Befaling fra Herren, Sidney Rigdon og Fredrick G-

Williams til sine Raadgivere i Præsidiet over Overpræstedommet. Disse

tre udgjorde tillige Kirkens overste Præsidentskab. Ved samme

Lejlighed lovede han dem, at de Rene af Hjertet skulde have himmelske

Syner etc., og efter i Londom at have bedet til Herren, begyndte hans

Forjættelse allerede strax at gaa i Opfyldelse, idet flere af Brodrene saa

Frelseren i et himmelsk Syn, omgiven af Eugleskarer.

Den 23de Marts afholdtes en Raadsforsamling, som beskikkede en

Komite "til at opkjobe Laud i Kirt-land, liA'^orpaa de Hellige kunde bygge

en Stav af Zion, Kort efter bleve flere Landejendomme indkjobte i dette

Ojemed.

Den 6te April samledes omtrent 80 Brodre af Præstedommet og nogle

Medlemmer af Kirken i Zions Land ved Færgestedet over Big Blue River,

nærved Vestkanten af Jackson County, og hojtideligholdt forforste Gang
Kirkens Fodselsdag. Det var tidligt paa Vaareu, og Naturen var alle-

rede iklædt sin skjoune Foraarsdragt. Den gronue Skov og de udstrakte

Enge, bestroede med de dejligste Blomster, oplivede Scenen og var for de

forsamlede Hellige som en Forsmag paa Paradisets Herlighed. Dagen

svandt hen paa en meget behagelig Maade. Selv de Fremmede, som vare

tilstede, omtalte denne Hojtidelighed som noget Særegent.

Den 4de Maj afholdtes en Konference af Overpræster for at tage

under Overvejelse Nodvendigheden af at opfore et Skolehus til Gavn for

de Ældster, der skulde komme sammen for at modtage Undervisning for

deres Udsendelse paa Missioner, overensstemmende med en derom den 8d«

Marts given Aabenbaring; og ved Konferencens enstemmige Votum

bleve Hyrum Smith, Jared Carter og Reynolds Cahoon beskikkede som
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den Komite, der skulde foretage den uodvendige Indsamling af Midler

blandt de Hellige til Opforeisen af en saadau Bygning. Denne Komite

satte sig snart i Virksomhed, og uagtet de Hellige dengang vare fattige,

saa satte dog deres Enigbed, Samdrægtigbed og Kjærligbed til Herrens

Værk og bverandre indbyrdes dem istand til at udfore, bvad Herren

havde befalet, og de ydede beredvilligt af deres INIidler til Husets

Opforelse.

Den 6te Maj modtog Joseph to Aabenbaringer (Pagtens Bog, 83de

og 84de Stk,), og i den ene af dem siger Herren bl. A. Folgende angaa-

ende denne Bygning :
" Sandelig siger jeg Eder, at det skal bygges 55

Fod i dets Vidde og 65 Fod i dets Længde i det Indre deraf; og der skal

være en nedre og en ovre Sal, efter det INIonster, der herefter skal gives

Eder, og det skal aldeles helliges Herren til Præsidentskabets Arbejde.

Og I skulle ikke lade noget Urent komme derind; og min Herlighed og

Nærværelse skal være der; men om noget Urent kommer derind, skal

min Herlighed ikke være der, og min Nærværelse ikke komme derind.''

I en anden Konference, som derpaa blev afholdt den 6te Juni, blev

Komiteen bemyndiget til strax at tage fat paa Opforeisen af denne

Bygning eller til idetmindste at anskaffe de nodvendige Materialer. Og
allerede den 23de Juli blev Grundstenen lagt under stor Hojtidelighed af

det hellige Præstedomme. Nævnte Bygniug er siden bleven bekjendt i

Historien under Navn af Kirtlands Tempel.

Paa denne Tid modtog Joseph atter to Aabenbaringer (se Pagtens

Bog, 96de og 97de Stk.), og afsluttede i Begyndelsen af Juli Maaned

Oversættelsen af Bibelen.

Den 25de Juni afsendte Præsidentskabet i Kirtland en Tegning med

tilhorende Forklaring over Zions Stad til Brodrene i Missouri tilligemed

en Bygningsplan over Herrens Hus, der skulde opfores i Zion for Præsi-

dentskabet. Disse Foretagender bleve imidlertid ikke iværksatte paa

Grund of de Pobeloptojer, som strax efter fandt Sted i Jackson County,

Missouri, og hvorom Oliver Cowdery i September Maaned afgav Beret-

ning for Præsidentskabet i Kirtland.
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SYVENDE KAPITEL.

De Helliges Fremgang i Jackson CountT vækker Misundelse og Avind hos de

ovrige Beboere af Countiet.—Pobelen afholder sit forste almindelige Mode.

—Forfolgelsen tager sin Begyndelse.—Et betegnende Dokument.—Bogtryk-

keriet m. m. odelægges.—Forfolgelsen vedvarer.—En Adresse affattes og

oversendes Guvernoren.—" En blodig Dag."—Pobelen omdannes til Milits.

—

De Hellige affordres deres Vaaben, som tilsidst udleveres.—Deres Uddrivelse

af Countiet iværksættes.—Et mærkværdigt Syn paa Himmelen.—Storstedelen

af de Hellige nedsætte sig i Clay Connty og omliggende Egne.

Som allerede bemærket havde de Hellige i Zions Land (Missouri)

formeret sig betydelig i Antal formedelst Indvandring af Hellige fra

andre Stater, navnlig Ohio, saa at de i April 1833 udgjorde omtrent 1200

Personer, deraf Born indbefattede. De vare inddelte i ti Grene, som

hver havde sin Forstander, der igjen stod under Biskoppens Bestyrelse.

Ifolge Herrens Befaling havde de opkjobt Land og betalt derfor, og vare

nu ifærd med at bygge Huse og opdyrke Laudet. Held og Lykke fulgte

deres Bestræbelser ; de ode Vildnisser bleve snart omdannede til frugt-

bare Marker, og de golde Steder begyndte at blomstre som Rosen. De

Helliges Flid og Fremgang begyndte imidlertid snart at vække Had og

Misundelse hos de ovrige af Jackson Counties Beboere, som desuden

foruroligedes meget over de Helliges stadige Tiltagen i Antal. De saa,

hvorledes de Hellige vare virksomme og forenede, og forstode tillige, at

hvis de tillodes saaledes at formere sig, vilde de inden lang Tid udgjore

Flertallet i Countiet og altsaa kunne overvotere de Andre, hvorved de

vilde blive istand til at ordne Countiets Affærer efter deres eget Skjonne.

Den blotte Tanke herom var dem utaalelig. For dette nogensinde

skulde ske, vilde de Alle som En slutte sig sammen og uden Lov eller Ret

drive de Hellige ud af Countiet. Hertil kom ogsaa, at de Helliges Tro

og Religion var saa vidt forskjellig fra deres, thi de troede paa Aabeuba-

ring. Syner og Drorame, og havde Profeter i deres Menighed, hvilket

Altsammen var noget saa Upopulært og Modstridende til Datidens

Aand, at de andre Indbyggere paa ingen Maade kunde finde sig i at bo

iblandt saadanne Mennesker.

I denne Maaned (April 1833; afholdt Pobelen for forste Gang et

almindeligt Mode i ludependeuce, for at raadslaa om en Plan til enten at

fjerne eller uopholdelig at odelægge de Hellige i Jackson County. Pobe-

lens Antal var omtrent 300. Nogle af de ledende Ældster modte sam-

men i Londom og bade til Herren, at han vilde tilintetgjore deres ugude-

lige Planer, hvilket ogsaa skete, thi efterat de den hele Dag forgjæves

havde stræbt at blive enige om, paa hvilken Maade de skulde faa " Mor-
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monerue" bort, brode de tilsidst op med et rigtig missouriansk Drikke-

gilde, fast bestemte paa, at " hver skulde baudle efter sit eget Hoved."

Omtrent i Midten of Juli begyndte Pobelen at bombardere de

Helliges Huse med Stene og indbryde Vinduer osv. Den 18de

cirkuleredes et lovstridigt Dokument, som var undertegnet af næsten

enhver Embedsmand i Countiet tilligemed flere hundrede Navne. Det

Folgende er et kort Udtog

:

" Vi Undertegnede, Borgere afJackson County, som tro, at et vigtigt

Tidspunkt er forhaauden med Hensyn til vort indbyrdes Vel paa Grund
af et foregivet religiost Parti, der har nedsat sig i vort Land, hvilke

kalde sig Mormoner, agte at rense vort Samfund, med Fred om vi kunne,

med Magt om vi nodes dertil, og da det er vor Tro, at den civile Magt ikke

giver os Garanti eller i alfald Garanti nok imod det Onde, som vi for

Nærværende lide under og som synes at tiltage formedelst bemeldte Re-

ligionssekt, anse vi det nodveudigt, at vi selv danne et Korps for bedre og

lettere at kunne udfore vor Hensigt. * * *

Vi forpligte os derfor til, efter betimelig Advarsel, om de forkaste en

rimelig Godtgjorelse, for hvad de ikke kunne tage med sig, og de ikke

ville forlade os i Fred, som de fandt os, at bruge saadanne Midler, som
behoves til at faa dem bort ; og til den Ende tilsværge vi hverandre vore

legemlige Kræfter, vort Liv, Lykke og dyrebare Ære."

Lordag den 20de Juli samledes derpaa en Skare Mænd, bestaaende

af imellem fire og fem hundrede Personer, ved Raadhuset i Independence

og afsendte en Komite med Robert Johnson som Formand til folgende af

Kirkens Ældster, nemlig : Edward Partridge, A. S. Gilbert, John Cor-

rill, Isaac Morley, John Whitmer og W. W. Phelps, med Forlangende

om, at de strax skulde standse L'dgivelsen af " The Evening and Morning

Star," lukke Trykkeriet og Butikeu, og at de som Kirkens Ældster

skulde enes om ufortovet at flytte ud af Countiet. Brodrene bade om tre

Maaneders Betænkningstid, hvilket blev dem nægtet. De bade derpaa

om ti Dage, men bleve atter afslaaede og samtidig betydede, at 15

Minuter var den længste Betænkningstid. Underhandlingerne bleve

derpaa atbrudte, da Brodrene, som rimeligt kunde være, ikke vilde ind-

gaa pa:. saadanne Betingelser.

De fire eller fem hundrede Personer begyndte da som en Pobelhob

at nedrive og odelægge W. W. Phelps & Ko.'s Bogtrykkeri og Vaanings-

hus. Fru Phelps med et sygt Spædebarn og Resten afhendes Born samt

Moblerne i Huset bleve kastede paa Doren. Pressen sloges istykker.

Typerne stroedes omkring og Bogforraad, Mobler, Redskaber og Andet
bleve fordetmeste odelagte. Selve Huset, en toetages Murstensbygning,

blev fuldstændig nedrevet, ved hvilken Lejlighed syv Arbejdere og tre

Familier bleve gjorte brodlose. Tab af Ejendom etc. ansloges til 6,70

Dollars.
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Pobelen gik derpaa over til at nedrive Varelageret og odelægge Gil-

bert, Whitney & Ko.'s Gods, men paa Hr. Gilberts Forsikring om, at Va-

rerne skulde blive indpakkede inden den 23de, standsede de deres Odelæg-

gelsesværk og begyndte at begaa personlige Voldsomheder. Det forste

Offer var Biskop Edward Partridge, som de med Magt toge fra hans Bo-

pæl, og et Medlem af Kirken ved Navn Allen, hvem de fravristede deres

Frakke, Vest og Hatte, og derpaa tjærede og fjedrede foran Raadhuset i

Nærværelse af flere hundrede Mennesker. Med græsselige Skrig og de

mest gudsbespottelige Tilnavne sogte de efter andre ledende Ældster,

men kunde ikke finde dem. Det var nu allerede sent paa Dagen

og Pobelen holdt op med deres Voldsgjerninger til den 23de.

Imidlertid havde Aftenen bredt sit morke Tæppe over den ublue

Skueplads, og Mænd, Kvinder og Bom, som ved Skrig og Trudsler vare

jagede eller skræmte fra deres Hjem, begyndte at liste sig frem fra deres

Skjulesteder i Krattet, Kornmarkerne og Skoven, og betragtede med
tunge Hjerter Ødelæggelsens Skueplads ; og medens de sorgede over det

faldne Menneske, glædede de sig overordentlig over at være regnede

værdige til at lide for deres guddommelige Herres herlige Sag.

Der laa Bogtrykkeriet i Ruiner, Ældste Phelps's Mobler omkring i

Haven som almindeligt Rov ; Aabenbaringerne, Boger, Papir og Pressen

i Pobelens Hænder ligesom til Bytte for Stratenrovere. Der var Biskop

Partridge midt iblandt sin Familie og nogle faa Venner, stræbende at

blive af med Tjæren, der, eftersom den aad hans Kjod, lod til at være

tillavet af Kalk, Potaske, Syresalt eller nogen anden kjodædende Mine-

ral, for derved at odelægge ham ; og der var Charles Allen i den samme
gyselige Forfatning I Flere Gange bleve disse Brodre i dette saakaldte

Frihedens Land stedte ifare og truede med Uddrivelse eller Dod, fordi

de onskede at dyrke Gud i Overensstemmelse med Himmelens Aaben-

baringer, Landets Grundlov og deres Samvittigheds Bydende. O Frihed,

hvor er Du falden ! O Præster, hvor er Eders Kjærlighed ! I den Rog,

der opstiger for evig.

Atter om Morgenen den 23de forsamledes Pobelen i et Antal af 500

Mand, udrustede med forskjellige Slags Krigsvaaben, bærende et rodt

Flag og ligesom for oploftende frygtelige Skrig. De begyndte at antaste

nogle af de ledendeÆldster, og erklærede, at det var deres Hensigt, at

pidske dem med fra 50 til 500 Slag hver, at odelægge deres Huse, for-

dærve deres Afgrode osv. Flere af Brodrene tilbode sig selv som Lose-

penge for Kirken, villige til at hudflænges eller do, dersom dette vilde

stille deres Vrede imod Menigheden; men de bleve forsikrede af Pobelen

om, at hver Mand, Kvinde og Barn vilde blive pidsket og hudflængt, ind-

til de Alle vare uddrevne af Countiet ; thi Pobelen erklærede, at enten

maatte de eller " Mormonerne" forlade Countiet, eller ogsaa maatte en af

Parterne do.
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Paavirkede af Guds Aand og for at spare Tid og Blodsudgydelse

sluttede Ældsterne en Overenskomst med Pobelen til den Effekt, at de

Hellige skulle forlade Countiet inden den 1ste April næstfolgende, hvor-

efter Pobslen spredtes ad for en Tid.

Imidlertid gav denne Overenskomst Brodrene Lejlighed til at soge

Kaad fra Joseph og Præsidentkabet i Kirtland, og afsendte i den Anledning
Oliver Cowdery som specielt Sendebud til nævnte Sted, hvortil han som
allerede bemærket ankom i Begyndelsen af September.

Strax derpaa afrejste OrsonHyde og John Gould paa Præsidentska-

bets Vegne til Jackson County med Instruxer til de Hellige i deres ulyk-

kelige Stilling. En Adresse blev affattet og ved Ældsterne W. W.
Phelps og Orsou Hyde overrakt Statens Guvernor Daniel Dunklin, som
boede i Jeflerson City. I denne Adresse, som var undertegnet af næsten
alle de Hellige i Jackson County, bleye de skete Optojer og deres davæ-
rende Stilling tydelig fremsat og skildret, medens tillige en Anmodning
blev gjort denne iiverste Embedsmand i Staten om Gjenoprejsning for de

lidte Krænkelser etc. Guvernoren svarede, at Statens General-Advokat
var fraværende, og saasnart som han var kommen tilbage, vilde han give

skriftligt Svar. Derefter rejste Brodrene tilbage til Independence.

I Slutningen af Oktober modtoge de Guvernorens Svar af 19de s. M.,

hvori han lovede at ville gjore Alt, hvad der stod i hans Magt, for at de

Hellige skulde nyde deres Rettigheder som andre Borgere, men raadede

dem forst til at prove de mindre Domstole for Gjenoprejsning.

I Tillid til denne Svarskrivelse begyndte de Hellige, der siden Optoj-

erne i Juli Maaued havde ligget ledige, at optage deres vanlige Beskjæf-

tigelse, og toge forst fat paa at udbedre den lidte Skade ved at sætte

deres Huse, Haver og andre Ting iorden igjen. De bleve enige med fire

Prokuratorer, nemlig d'Hrr. Wood, Reese, Doniphan og Atchison, om at

fore deres Sager i Retten ; men istedetfor at erholde Gjenoprejsning for

de allerede skete Forurettelser, forogedes derimod deres Gjenvordigheder,

idet Pobelen atter rejste sig med fordoblet Raseri, fuldkommen bestemt

paa at drive de Hellige ud af Countiet.

Torsdag Aften den 31 te Oktober gav de Hellige i Zion tilstrække-

ligt Bevis paa, at iutet Pant, skriftligt eller mundtligt, var længer til at

stole paa ; thi hin Aften skete det, at imellem 40 og 50 Personer, hvoraf

mange vare bevæbnede med Bosser, skrede frem imod en Gren af Menig-

heden vestenfor Big Blue River, og reve Taget af og tildels slojfede ti

Vaaningshuse. Grebe derpaa fat paa en Del af Brodrene, hvem de paa
en vild og baibarisk Maade sloge og mishandlede midt under Skrig og

Raab af Kvinder og Boru, som derpaa under græsselige Trudsler bleve

drevne ud i Orkenen. De af Brodrene, der kunde undslippe, flygtede for

at redde Livet, medens de, der maatte blive tilbage og vare hindrede fra

at undfly, bleve overdængede med Stene og pryglede med Kjæppe osv.
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Dagen efter, den 1ste November, kom Kvinder og Born irem fra

deres skjulte Tilflugtssteder, for med hjerteskjærende Angst at skue det

Odelæggelsesværk, som denne samvittighedslose Pobelhob i Lobet af nogle

Timer havde udfort. Og ved Tanken om deres fortvivlede Stilling naaede

deres naturlige Angst sit Hojdepunkt, thi husvilde og ubeskyttede som de

vare af den borgelige Lovs Arm, med den barske Novembermaaned stir-

rende dem i Ansigtet, tydeligt forkyndende en haard Vinters Nærmelse,

og Pobelens advarende Trudsler om enhver " Mormons " Uddrivelse af

Countiet, samt de Manges Uformuenhed til at flytte paa Grund af deres

Fattigdom etc, tjente Altsammen til at svække og nedbryde deres Mod.

Samme Dags Aften angreb et Parti af Pobelen en Gren af Menig-

heden paa Sletten omtrent 12 eller 14 Mile fra Independence. To afdem

sendtes i Forvejen som Spioner, nemlig Robert Johnson og en Hr. Har-

ris, vel bevæbnede med Bosser og Pistoler. De bleve imidlertid snart

opdagede af nogle af de Hellige, og uden den mindste Forurettelse fra

disses Side, slog bemeldte Robert Johnson Parley P. Pratt over Hovedet

med sin Geværkolbe, hvorpaa de bleve grebne og satte i Varetægt til om

Morgenen, hvilket man troede forhindrede et almindeligt Angreb fra

Pobelen den Nat. Om Morgenen bleve de igjen losladte, uden at have

lidt den mindste Overlast.

Et andet Parti begyndte samtidig at nedstene Huse, indbryde Dore

og Vinduer, odelægge Mobler osv. i selve Independence. En Tilbygning

af Mursten til A. S. Gilberts Vaaningshus blev saaledes delvis nedrevet,

off Vinduerne paa hans Bolig indslaaede med Teglstensstumper og Stene,

medens en fremmed Mand laa syg af Feber i hans Hus. Ligeledes bleve

tre Dore paa d'Hrr. Gilbert & Whitneys Butik ituslagne, og efter

Midnat laa Varerne spredte omkring paa Gaden, saasom Bomuldstojer,

Torklæder, Shawler, Kammerdug osv. En Richard McCarty blev greben,

medens han var ifærd med at kaste Stene paa Dorene og medens Varerne

laa stroede omkring ham paa Gaden, og blev ojeblikkelig bragt for Hr.

Samuel Weston, for hvem der blev fremlagt en Klage imod ham, men da

bemeldte Dommer ikke vilde gjore Noget ved Sagen, blev han derpaa

losladt.

Lordag den 2den November flyttede alle de Hellige fra Independence

omtrent en Mil udenfor Byen med Storstedelen af deres Gods, og sluttede

sig sammen i et Antal af tredive Personer for at forsvare deres Liv og

personlige Ejendele. Imidlertid gjorde Pobelen Forberedelser til nye

Optojer, og det var et almindeligt Ordsprog iblandt dem, at " Mandag

vilde blive en blodig Dag."

Mandagen kom, og et stort Antal af Pobelen samlede sig ved Big

Blue River, toge Færgebaaden, der tilhorte Menigheden, og truede Mange

paa Livet. De opgave dog snart Færgen og droge videre til Wil-

sons Butik, omtrent en Mil vestenfor Floden. Der var forud sendt Bud
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til en Del af Menigheden nogle Mile vestenfor Floden, at Pobelen an-

rettede Ødelæggelse paa Ostsiden af samme, og at de Lidende onskede

Hjælp for at redde Liv og Gods. Xitteu Mand stillede sig frem og be-

gave sig paa Vejen for at komme dem tilhjælp, men da de opdagede, at

50 eller 60 af Pobelen havde samlet sig ved Wilsons Butik, vendte de

om igjen. En Stund efter saas et andet Kompagni paa omtrent tredive

Hellige at nærme sig fra Sletten, bevæbnede med sytten Geværer. Saa.

snart dette Kompagni var kommen indenfor Skudvidde, raabte nogle af

Pobelen :
" Fyr ! For F—n, fyr ! hvorpaa to eller tre Skud bleve affyre-

de af Pobelen, hvilket uden Ophold blev besvaret af de Hellige. Pobe-

len trak sig tilbage efter den forste Ild, efterladende nogle af deres

Heste paa Whitmers Kornmark og to af deres Tal, H. L. Brazeale og

Thomas Linvill, dode paa Pladsen. Saaledes faldt H. L. Brazeale, hvem
man havde hort sige :

" Med ti Kammerater vil jeg vade i Blod til Knæerne
for at drive Mormonerne ud af Jackson County." Næste Morgen fandtes

hans Lig paa Kamppladsen med et Gevær ved Siden. Der var adskillige

Saarede paa begge Sider, men Ingen uden En ved Navn Barber af de

Helliges Parti var dodelig saaret ; han dode Dagen efter.

Denne Træfning fandt Sted ved Solnedgang den 4de November, og

endnu samme Nat blev der udsendt Lobere i enhver Retning for at sam-

menkalde Militsen samt ophidse og alarmere Folket ved falskelig at for-

tælle dem, at "Mormonerne" havde indtaget Independence,og at Indianerne

som deres Allierede havde omringet Byen osv.

Om Morgenen den 5te begyndte bevæbnede Personer at stromme ind i

Byen fra næsten alle Dele af Countiet, og det rygtedes snart, at Militsen

var sammenkaldt under Sanktion eller Tilskyndelse af Guvernor-Lojtnant

Boggs med Oberst Pitcher som deus Befalingsmand. Iblandt denne saa-

kaldte Milits fandtes de vigtigste Personer i Pobelhoben, og det kan med
Sandhed siges, at Udseendet af disse Tropper, da de vare opstillede, var

vel skikket til at vække Mistanke om deres grusomme Hensigter.

Tidligt samme Morgen havde andre Grene af Menigheden modtaget

Efterretning om, at nogle af deres Brodre vare fængslede, og at Pobelen

havde isinde at dræbe dem, samt at Menigheden i Nærheden af Byen
Independence svævede ifare, eftersom de fleste af Pobelen havde samlet

sig deromkring. I dette kritiske Ojeblik var der omtrent et Hundrede af

de Hellige fra forskjellige Steder, som tilbode sig at ville forsvare deres

Brodre ved Independence, og som strax begave sig paa Rejsen dertil og

gjorde Holdt omtrent en Mil udenfor Byen, hvor de oppebiede nærmere

Underretning angaaende Pobelens Bevægelser, De bleve imidlertid snart

underrettede om, at de Fangne fremdeles vare ilive og at Menigheden ved

Independence endnu ikke var bleven angreben, som man havde ventet.

Ligeledes blev det dem fortalt, at Militsen var bleven sammenkaldt til deres

Beskyttelse, men denne Fortælling fæstede de kun ringe Lid til, thi den
F
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forsamlede Hob havde al Udseende af en Pobelkomplot, hvilket ogsaa

de paafolgende Begivenheder fuldkommen bekræftede.

Ved at henvende sig til Oberst Pitcher, fandt Brodrene, at der var

intet Andet for Menigheden at gjore end at forlade Countiet uden Ophold,

(^ udlevere ham visse Mænd til at tages under Forhor for Manddrab,

som man sagde,de havde gjort sig skyldige i vedTræfningen den foregaaende

Aften, og endvidere udlevere ham deres Vaaben. Iblandt dem, som der-

paa bleve valgte som en Komite til at modtage de Helliges Vaaben, var

der nogle af de mest Ubarmhjertige af den tidligere Komite fra Juli

Maaned, som havde foranlediget Bogtrykkeriets Odelæggelse osv.

Hellere end at efterkomme disse urimelige Fordringer, vilde de Hel-

lige med Glæde have udgydt deres Blod for at torsvare deres Rettigheder,

deres Fædrelands Frihed og deres Hustruer og Born, men af Frygt for

at overtræde Loven ved at modsætte sig denne foregivne Milits , og i Be-

tragtning af de smigrende Lofter om Beskyttelse og redelig Behandling af

Guvernor-Lojtnant Boggs, paa hvem de hidtil havde stolet, lode de sig

overtale til at adlyde. I et Antal af Halvtreds eller derover, afstode der-

paa Brodrene deres Vaaben, som de alene havde brugt til Selvforsvar,

medens de tilstedeværende Mænd, der vare beskyldte for at have deltaget i

Skjærmydselen den foregaaende Aften, opgave sig selv til Forhor. Efter at

have holdt disse Mænd tilbage i et helt Dogn paa et foregivet Forhor for

Mord, hvorunder de bleve truede, skudte efter osv. af Pobelen, modtog

Oberst Pitcher et Uhr af en af Arrestanterne til Dækkelse, som han sagde,

af Sagens Omkostninger, forte dem derpaa hen paa en Kornmark og sagde:

" Stik af."

Hvor trolost og forrædersk Guvernor-Lojtnant Boggs ellers handlede i

denne Sag vil tydelig kunne ses af det Folgende, da ingen vigtig Bevægelse

blev gjort uden hans Sanktion. Han var visselig Drivefjedren den 20de

og 23de Juli, og ved haus Authoritet blev Pobelen, som allerede bemærket^

omdannet til Milits, for ved Krigspuds at bevirke, hvad han og hans

Helvedeshær meget vel vidste, ikke kunde ske ved Lovskraft. Thi hvad

de verdslige Love angik, var ikke en eneste Overtrædelse fort til Protokols

eller noget Bevis skaffet tilveje for, at nogen af de Hellige havde over-

traadt dem.

Ikke saasnart havde de Hellige udleveret deres Vaaben, for flere

Kompagnier af denne saakaldte Milits brode op i forskjellige Betninger

og truede, hvor de fore frem, baade Mænd, Kvinder og Born med Doden,

dersom de ikke strax forfojede sig bort. I Spidsen for et af disse Kompag-

nier saa man den velærværdige Isaac McCoy med et Gevær paa Skulderen,

befalende de Hellige ufortovet at forlade Countiet og udlevere alle deres

Vaaben. Andre saakaldte Evangeliets Forkyndere toge en betydelig Del

i Forfølgelsen, idet Je kaldte " Mormonerne" "Menneskehedens fælles

Fjende," og frydede sig i deres Gjenvordigheder.
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Om Aftenen den 5te og 6te November saas Kvinder og Born at flygte

i enhver Ketning for den ubarmhjertige Pobel. Et Antal af omtrent 150

Kvinder og Born flygtede ud paa selve Prærien, hvor de vandrede om-

kring i adskillige Dage uden andet Ly end Himmelens udstrakte Befæst-

ning over dem, og med kun syv Mænd til deres Beskyttelse. Andre flyg-

tede i Retning af Missouri Floden, hvor et Antal vandrende Kvinder og

Born fandt Ly for Natten hos en Mand ved Navn Bennett. Medens

Kvinder og Born paa denne Maade uden Naade og Barmhjertighed bleve

jagede i forskjellige Retninger, vare andre af Pobelen paa Jagt efter deres

Mænd, hvem de dels skjode paa, dels bandt og pidskede.

Torsdag den 7de begyndte det paa begge Sider af Flodbredden at

vrimle af Mænd, Kvinder og Born, samt Gods, Vogne, Kister, Kuflerter,

Proviant osv., medens Færgemændene vare travlt beskjæftigede med at

sætte dem over ; og da Natten atter sluttede sig over de Helliges Hoveder,

havde Vildnisset næsten Udseende af en Lejrforsamling. Hundreder af

Mennesker saas i alle Retninger ; nogle i deres Telte, andre i Vogne og atter

andre under den aabne Himmel omkring deres Ildsteder, medens Regnen

styrtede ned i Stromme. Mænd spurgte efter deres Koner, og Koner efter

deres Mænd;Forældre spurgte efter deres Bom, ogBom efter deres Forældre,

Nogle havds været saa heldige at undkomme med deres Familier, noget

Husgeraad ogjProviant, medens Andre vare uvidende om deres Paaroren-

des sande Skjæbne og havde tabt alt deres Gods. Scenen var ubeskrivelig^

og vilde udentvivl have fremkaldt Sympathi hos ethvert rettænkende

Folk paa Jorden.

Medens de Hellige saaledes vare fordrevne fra deres Hjem og laa

lejrede paa de aabne Sletter i den kolde og uhyggelige Orken, viste der

sig et mærkværdigt Syn paa Himmelen, nemlig en meteorisk Regn eller

Stjernefald. Det begyndte Kl. 2 om Morgenen den 13de November og

vedblev indtil Daggry. Hele Himmelen syntes indhyllet i et glimrende

Fyrværkeri, og enhver Stjerne i den vidtldftige Udstrækning syntes plud-

selig at være bleven styrtet fra sin Lobebane og sendt lovlos ned gjennem

Ætherens Regioner; nogle af dem viste sig undertiden som klare Stjerne-

skud med lange Lysslæb hængende efter sig, af hvilke flere paa engang

lignede Regndraaber i Solskin. Nogle af disse lange Lysslæb, der fulgte

de meteoriske Stjerner, vare synlige i flere Sekunder, og plejede at sno og

tvinde sig ligesom Slanger. Fremtoningen var skjon, storartet og herlig

over al Beskrivelse; det var, som om hele Evighedens Artilleri og

Fyrværkeri vare satte i Bevægelse for at fortrylle og underholde de Hel-

lige samt forfærde og skræmme Syndere paa Jorden. Det ingod en

panisk Skræk i de Helliges Forfolgere, som dengang vare ifærd med at

plyndre, udkaste og odelægge dem og deres Gods, og bragte dem til at

standse med deres Voldsgjerninger for en Tid. Nogle af dem bleve endog

saa overvældede af Synet, at de græde, idet de troede, at Dommens Dag
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var kommen. De Hellige derimod fyldtes med Glæde derover, da de for-

stode, at det var et af Tidernes Tegn, der tilkjendegav, at Kristi Komme

var nær forhaanden.

De flygtende Hellige toge deres Tilflugt til de omliggende Countier,

navnlig Clay County, hvor Beboerne modtoge dem med en vis Grad af

Venlighed. De derimod, som flygtede til Van Buren County, bleve atter

fordrevne, og en lignende Skjæbne overgik dem, der nedsatte sig i Lafayet-

te County, hvilke atter maatte soge andre Steder hen for Beskyttelse.

Ved Aarets Udgang vare imidlertid de fleste af Menigheden midlertidigt

bosatte i Clay County, hvor de med Længsel ojDpebiede den Tid, da Sta-

tens Authoriteter vilde tage deres Sag under Behandling og gjenindsætte

dem paa deres Ejendomme i Jackson County, men desværre har den

ugudelige og fordærvede Magt indtil denne Dag ladet Uslingerne uberorte

af Retfærdighedens strafiende Haand og ladet Uskyldigheden sorge for-

gjæves.

Saa forbitret var Pdbelen fremdeles i Jackson County, at de ikke

engang tilstedte nogen af de Hellige at komme tilbage fqr at sikre sig

deres personlige Ejendele, som de under deres Flugt ikke havde havt

Lejlighed til at medtage, men truede enhver Mormon med ojeblikkelig

Dod, som nogensinde indfandt sig i Countiet. Fire aldrende Familier,

hvis Armod og Alderdomssvaghed forhindrede en hurtig Bortflytning,

bleve den 24de Decbr. paa det Ubarmhjertigste drevne fra deres Hjem af

et Parti af Pobelen, som reve deres Kaminer ned, sloge deres Dore og Vin-

duer itu og rullede store Stene ind i deres Huse. Nogle af disse Mænd
havde stridt og blodt i deres Fædrelands Forsvar, og gamle Jones, en af

de Lidende, tjente endog som Livvagt hos General Washington under

Revolutionen.
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OTTENDE KAPITEL.

Betydelig Opvækkelse i Ovre-Kanada.—Et nyt Bostrykkeri oprettes i Kirtland.

—De Hellige i Missouri indsende en Ansogning til Præsident Andrew Jack-

son.—Pobelen afbrænder henved 200 af de Helliges Huse.—Det forste Hojraad

i Kirken organiseres.—Kirken faar sit Navn.—Zions Lejr organiseres og til-

træder Rejsen vestover.—Utilfredsbed i Lej ren.—Josepbs Raadmed Hensyn

til Bebandlingen af Slanger.—Et Skelets Historie.—En burtig Dom.—0de-
læggelse ved Storm, etc.—Kolera udbryder i Lejren som Folge af Nogles

Opsætsigbed.— Lejren ankommer til sit Bestemmelssested. — Joseph og

Andre vende tilbage til Kirtland.

Medens alt dette foregik i Missouri, var Joseph ingenlunde u^årksom,

men arbejdede stadigt og trofast for Fremskyndelsen af den Sag, til hvis

Grundlæggelse Herren den Almægtige havde kaldt ham. Han vilde

med Glæde have forenet sig med de Hellige i Jackson County og delt

deres Skjæbne, dersom dette havde været viist og forstandigt og overens-

stemmende med Herrens Villie, hvilket ikke var Tilfældet, thi hans Nær-

værelse var dengang mere nodvendig i Kirtland end i Missouri. Havde

han alligevel taget derhen paa den Tid, vilde haus Nærværelse der kun

have tjent til endyderligere at ophidse Pobelen og opvække dens Vrede

imod Kirken; og uagtet det vilde have været en Trost for de Hellige i

deres Lidelser at have havt deres elskede Leder iblandt sig, saa var det dog

bedre under de daværende Omstændigheder, at han forblev, hvor han var-

Dog sendte han dem opmuntrende Breve fra Tid til anden og kundgjorde

dem Herrens Villie, samt raadede dem paa det Bestemteste til ikke at

sælge deres Jorder i Jackson County, men beholde deres Ejeret og Papi-

rer paa dem.

Imidlertid skred Arbejdet paa Herrens Hus i Kirtland raskt fremad

under Josephs Opsyn, da de Hellige vare villige til at gjore Alt, hvad der

stod i deres Magt, for dets Opbyggelse, og ofrede med Glæde baade

Arbejde og Midler.

Den 5te Oktober 1833 forlod Joseph Kirtland i Forening med Sid-

ney Rigdon og E. F. Nickerson for at gjore en Tur til Ovre-Kanada og

mellemliggende Stater. Paa denne Rejse bleve en Mængde Forsamlinger

afholdte og Lejlighed givet dem til at prædike for Skarer af Folk, som

ikke tidligere havde hort Evangeliets Fylde. En almindelig Interesse

lagdes for Dagen iblandt Folket med Hensyn til at hore deres Vidnes-

byrd, og betydelig Opvækkelse herskede paa de Steder, som de besogte.

Efter derpaa at have dobt en hel Del og oprettet en Gren af Kirken i

Mount Pleasant samt ordineret E. F. Nickerson til Ældste, begave
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Joseph og Rigdon sig paa Tilbagerejsen og ankom til Kirtland den 1ste

Novbr. Medens Joseph paa denne Rejse opholdt sig i Perrysburgh, N.

y., modtog han den 12te Oktbr. en Aabenbaring, som findes anfort i

Pagtens Bog, 95de Stk.

Oliver Cowdery og Biskop "Whitney, som nogen Tid i Forvejen vare

blevne sendte til New York for at gjore Indkjob af en ny Presse og

Typer samt Vareoplag til en Butik, som de agtede at oprette i Kirt-

land, vendte tilbage den 1ste Decbr.; og allerede den 18de s. M. blev

Bogtrykkeriet indviet til Herren og hans Tjeneste ved Bon af Joseph,

Sidney Rigdon og Hyrum Smith, hvorefter de paany begyndte at udgive

"TAe Eveiiing and Morning Star," med Oliver Cowdery som Redaktor.

Samme Dag blev tillige Fader Joseph Smith ordineret til Kirkens

Patriark.

Den 16de Decbr. modtog Joseph en Aabenbaring angaaende Zions

Forlosning, hvori Herren siger, at han havde ladet disse Trængsler komme
over Zions Indbyggere for deres Overtrædelsers Skyld, men athan for Frem-

tiden vilde være dem naadig og miskundelig, og i sin egen bestemte Tid

lade de Trofaste iblandt dem tilligemed deres Born vende tilbage og op-

bygge Zions Centrumstav. Over deres Fjender vilde han lade svare

Domme og Odelæggelser udgaa, indtil de omsider ganske vare udryddede.

(Se Pagteas Bog, 98de Stk.)

Nogle Aar senere under Krigen mellem Syd-og Nordstaterne lede

Beboerne of denne Landsdel ganske forfærdeligt, idet alle de Lidelser og

Fornærmelser, som de havde tilfojet de Hellige, ved denne Lejlighed

faldt tilbage paa dem selv i endnu storre Maal. Medens mange af dem bleve

dræbte og Andre jagede fra Sted til Sted, opbrændte man deres Huse og

Ejendele, odelagde deres Sæd, og dels stjal dels bortdrev deres Kreaturer.

Forst forsilde begyndte de at forstaa, at en retfærdig Guds straffende

Hævn aldrig udebliver.

Den 22de Januar 1834 skrev Præsidentskabet i Kirtland et opmun-
trende Brev til de Hellige i Missouri og sendte dem en Afskrift af Aaben-

baringen tilligemed en Del Penge, som Brodrene i de ostlige Stater havde

samlet, for dermed at afhjælpe deres lidende Sddskendes Trang. Ligeledes

bleve de raadede til, ikke at spare nogen Ulejlighed for at faa deres Sag
frem for Landets Authoriteter. I et Antal af 114 indsendte derpaa

Brodrene i Missouri en Ansogning, ledsaget af en Skrivelse, til den da-

værende Præsident for de Forenede Stater, Andrew Jackson, og tilstillede

samtidig Thomas H. Benton, Missouris Senator i Kongressen, en Skrivelse,

hvori han underrettedes om Petitionens ludhold og anmodedes om at bruge

sin Indflydelse i Sagen til de Helliges Bedste. Denne Ansogning overlod

Præsidenten til Krigssekretæren Lewis Cass, som derpaa gav de Hellige

et ugunstigt Svar. Han anforte saaledes bl. A., at "Mormonernes" Sag,

som den dengang stod, ikke kom ind under Forbundsregjeringens Myn-
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digted. Som Folge heraf kunde Præsidenten Intet gjore ved Sagen—en

daarlig Trost for de Hellige, der havde kjobt deres Land af Forbundsre-

gjeringen og igjen vare ble\'ne det berovede ved Pobelmagt.

Ikke bedre Udsigter havde de Hellige for at faa Gjenoprejsning ved

Staten Missouris egne Domstole. Skjondt de vedligeholdt en stadig

Korrespondence med Guvernoren, og han paa det Nojagtigste blev under-

rettet om alt det Forefaldne, blev der dog aldrig tagen alvorlige

Forholdsregler for at komme dem tilhjælp. Det er vel sandt, at han be-

ordrede en Undersogelsesret at holdes i Jackson County, og at General-

Advokaten og en Militæreskorte under General Atchison samt de Helliges

Vidner rejste did og forlangte Indstævninger, men Retten nægtede at

giore Noget ved Sagen ; og ^lilitæret. General-Advokaten og Vidnerne
bleve alle af Pobelen jagede ud af Countiet, hvormed den hele Sag endte.

Guvernoren befalede ogsaa, at de Helliges Vaaben, som bleve dem ulovK-

gen fratagne—50 Greværer og 1 Pistol—skulde tilbageleveres dem, men
istedet derfor bleve de uddelte iblandt Pobelen.

For endyderligere at forhindre de Helliges Tilbagevenden til deres

Ejendomme i Jackson County, afbrændte Pobelen en Nat i April 1834

alle deres Huse, henved 200 i Antal, og vedblev fremdeles at true

enhver Hellig paa Livet, som lod sig tilsyne i Countiet.

Joseph havde ogsaa mange Besværligheder at kjæmpe med i Kirt-

land. De Hellige der vare fattige og manglede de nodvendige Midler

til Forfremmelsen af Herrens Sag. Kirken saavelsom Brodrene i Almin-

delighed vare komne betydeligt igjæld paa Grund af de mange Proces-

ser, de havde med deres Fjender, hvis Antal stadigt voxede.

En Apostat ved Xa^ni Doktor P. Hurlbert besogte paa denne Tid

Staten New York, hvor han opsamlede alle de latterlige og urimelige

Historier, man kunde tænke sig, angaaende Joseph og Familien Smith,

og erholdt endog edelig aflagte Vidnesbyrd om deres Karakter, som

senere viste sig at være falske. Med disse Papirer rejste han tilbage til Ohio,

og sogte ved oflentlige Foredrag at vække Folkets Vrede og Harme imod

Joseph og Kirken, og truede endog med at ville dræbe Joseph, dersom

han ikke paa anden Maade kunde odelægge Værket. For disse Trudsler

blev han arresteret og forhort, og maatte give Sikkerhed paa 200 Dollare

for Overholdelsen af Fred i sex Maaneder samt betale 300 Dollars i

Sagsomkostninger.

Den 17de Febr. 183-1 blev Kirkens forste Hojraad, ifolge tidligere

Aabenbaring, organiseret i Joseph Smiths Hus i Kirtland. Fire og tyve

Overpræster vare nærværende ved denne Lejlighed, og ved deres enstem-

mige Votum bleve Joseph Smith jun., Sidney Rigdon og F. G. Williams

anerkjendte som Præsidenter, medens Overpræsterne Joseph Smith sen.,

John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, John S. Carter,

Jacob Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith,' Orson Hyde, Sylvester
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Smith og Luke Tohusou valgtes til Medlemmer af samme Raad. Hen-

sigten med dets Oprettelse var at bilægge alle vigtige Sager, der maatte

opkomme i Kirken og som ikke til Parternes Tilfredshed kunde blive

bilagte af Kirken eller Biskoppens Raad. (Se videre angaaende dette

Hojraads'Pligter og Love: Pagtens Bog, ote Stk.) Da der paa denne Tid

var en Del Klager fremfort imod nogle af Brodrene og adskillige van-

skelige Sager at behandle, var dette Hojraad snart i Virksomhed, efterat

Joseph i deres næste Mode under Hænders Paalæggelse havde velsignet

enhver af de tolv Raadmænd og de to assisterende Præsidenter, samt givet

dem de nodvendige Instruxer og Formaninger i Henseende til deres hoje

og vigtige Kaldelse.

Den 24de s. M. modtog Joseph en Aabenbaring (Pagtens Bog, 101ste

Stk.), hvori Herren befalede ham at samle Kirkens Styrke, de unge og

midaldrende Mænd fra de forskjellige Grene, og gaa med dem op til Mis-

souri for at forlose Zion. Jose^^h Smith, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, F.

G. Williams, Orson Hyde, Orson Pratt, Parley P. Pratt og Lyman Wight

bleve derpaa^ved Aabenbaring beskikkede til at tage afsted to og to i

forskjellige Retninger for at samle disse Mænd og prædike til Folket-

Joseph og Parley P. Pratt rejste sammen. De forlode Kirtland den 26de

Febr. og rejste mod Ost til Staten New York, besogende de forskjellige

Menigheder af Hellige, som fandtes undervejs, og afholdt Forsamlinger

hos Fremmede, hvorsomhelst Lejlighed gaves. De talte flere Gange til

store Skarer af Folk og bare kraftigt Vidnesbyrd om Sandheden af

Evangeliets Fylde, som atter var gjengivet, hvilket paa flere Steder bar

gode Frugter. Saaledes havde de god Fremgang i Freedom, Caterangus

County, !N. Y., hvor de dobte Heman Hyde, og i en ganske kort Tid

oprettedes dersteds en Gren paa 30 til 40 Medlemmer. I Genesee stodte

de sammen med Sidney Rigdon og adskillge andre af Brodrene fra Kirt-

land, og afholdt i Forening en Konference i Avon, Livingston County,

N. Y.jden 16de Marts, hvor en Del Forretninger bleve udforte til Kirkens

Bedste.

Efter Afholdelsen af denne Konference begav Joseph sig paa Til-

bagerejsen til Kirtland, hvortil han ankom den 28de Marts efter lidt

over en',Maaneds Fravær. Han havde havt en behagelig Rejse og betyde-

lig Held paa sin Mission i Forening med Resten af Brodrene. Her-

rens Aand hvilede over mange af Kirkens unge og midaldrende Mænd,
som med Beredvillighed kom frem og tilbode sig at ville drage til Mis-

souri som Frivillige for at hjælpe deres Brodre i deres ulykkelige Stilling.

Det var efter Josephs Hjemkomst fra denne Mission, at han modte for

Retten i Chardon imod Doktor Hurlbert, og hvor Resultatet blev som

ovenanfort.

Den 18de April forlod han atter Kirtland tilligemed Sidney Rigdon

og flere andre af Brodrene og rejste ,til New Portage, 50 Mile vestenfor
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Banland, hvor en Del Fri%-illige havde meldt sig og vare rede til at drage

til Missouri. Paa Vejen did trak Brodrene en Dag sig tilbage til en

nærliggende Skov og oploftede deres'Hjeiter i inderlig Bon til Herren for

deres Sodskende i Missouri og for de Mænd, som vare ifærd med at drage

derhen til deres Undsætning. Glade og tilfredse droge de derpaa videre,

efter torst at have velsignet hverandre og givet hverandre Haandspaa-

læggelse i den Herres Jesu Kristi Xa^-Il, hvorved de erholdt en storre

Fylde af Herrens Aand. Efter Afholdelsen af en Konference i New
Portage den 21de April vendte Joseph tilbage til Kirtland, hvor han den

23de modtog en Aåbenbaring om den Forenede Orden, som Herren al-

lerede dengang onskede at faa indfort iblandt sit Folk. i^Se Pagtens Bog,

99de Stk. r

I en Konference, som derpaa blev afholdt i Kirtland den 3die Maj,

fik Kirken sit Xavn, og blev for torste Gang, itolge Herrens Villie, kaldet:

"Jesu Keisti Kieke af Sidste-Dages Hellige."

De Brudre, som havde tilbudt sig at ville drage til Missouri for at

hjælpe deres Sodskende, begyndte nu at samle sig i Kirtland og New
Portage, og allerede den ote Maj brod Joseph op Ira Kirtland med 100

Mand, vel bevæbnede og udrustede med Vaaben og Ammunition saavel-

som en Del Klteder og Nodvendighedsariikler, som de Hellige i Osten

havde vdet. for at sende deres lidende Brodre i ^lissouri. Allerede

Dagen efter ankom de tU New Portage, hvor 50 andre Mænd. som i flere

Dage havde oppebiet deres Ankomst, fojede sig til dem. Deres Antal

voxede stadigt, efterhaanden som de droge fremad, og da de ankom til

Missouri talte de 205 Mand foruden en Del Kvinder og Born.

Dette Kompagni er bekjendt i Kirkens Historie under Navn af

Zions Lejr, og fremtræder i Kirkens tidligere Dage som en meget vigtig

Organisation. Den ^lission, den udférte, var meget provende og besvær-

lig, men desuagtet viste de fleste af Brodrene sig meget udholdende og

standhaftige, og mange af dem ere siden blevne kaldte til at indtage vig-

tige Stillinger i Kirken. Saaledes var Præsident Young, Heber C. Kim-

ball og flere af de Tolv samt andre ledende Mænd med paa denne Kejse,

hvortinder de lagde de samme Egenskaber for Dagen, som siden har gjort

dem saa navnkundige paa deres oflentlige Lobebane.

Sidney Rigdon, Oliver Cowdery og en Del andre Brodre. der arbej-

dede paa Templet i Kirtland, vare de Eneste, som med Undtagelse af Old-

inger samt Kvinder og Born forbleve tilbage, da Lejren i Begyndelsen af

Maj brod op og begav sig paa Rejsen vestover. For de imidlertid forlode

New Portage den 8de Maj, organiserede Joseph Lejren, som dengang be-

stod af 150 Mænd med 20 Vogne. Hele Korpset blev inddelt i smaa

Kompagnier, hvert paa 12 Mænd. Disse tolv Mænd udvalgte igjen af

deres Antal en Kaptejn, hvis Rettighed det var at paalægge de andre

Mænd i deres respektive Kompagnier deres forskjellige Pligter. Disse
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andre Mænd vare : to Kokke, to Fyrmænd, to Teltmagere, to Vand-

bærere, to Fragtkudske, een Lober og een Kommissær. F. G. Williams

blev beskikket til Kasserer, Zerubbabel Snow til General-Kommissær og

selv var Josej^h i Forvejen bleven udnævnt til Komi:)agniets Forer. Dets

kontante Midler bleve overdragne til Kassereren, som igjen svarede alle

Udgifter. Kommissærens Bestilling bestod for en Del i at uddele til de

forskjellige Smaakompagnier deres Andel af Mel og andre Fodevarer,

som indkjobtes for Lejrens Penge, eftersom hvert af disse Kompagnier

bagede sit eget Brod og tillavede sin egen Mad. Hver Morgen og Aften

lod Signalhornet til Tegn paa, at Bonnens Time var kommen, og i an-

dægtig Stilhed bojede Alle Knæ og oj)sendte til den Almægtige deres Tak-

sigelse for hans beskyttende Naade, der var over dem ved Nat og ved

Dag.

Efterat Lejren havde forladt New Portage, drog den videre gjen*

nem Mansfield og Richfield til Floden Miami, hvortil den ankom den

16de. Og da Vejene i Begyndelsen vare meget daarlige og Vognene des-

uden næsten fyldte med Bagage, maatte Brodrene vandre det meste af

Vejen tilfods. Undertiden maatte de endog paa de slemmeste Steder

hjælpe Trækdyrene med at hale Vognene over ved Hjælp af Reb. Den

16de droge de over Grændseskjellet mellem Ohio og Indiana, indenfor

hvis Græn^lser de sloge Lejr for Sabbaten, efter en haard Dagsrejse paa

40 Mile. Her begyndte en oprorsk Aand for forste Gang at ytre sig i

Lejren. Joseph irettesatte Brodrene, fordi de gave efter for en saadan

Aand og sagde dem, at dersom de ikke lode den fare, vilde de rammes af

Ulykker, Besværligheder og Hindringer paa Vejen. "I ville endog erfare

det," sagde han, "for I forlade dette Sted." Den næste Morgen vare alle

Hestene i Lejren saa stivbenede, at de knapt kunde gaa nogle faa Skridt

til Vandingsstedet. Da Joseph erfarede dette, sagde han til dem, at der-

som de vilde ydmyge sig for Herren, skulde de erholde et Vidnesbyrd om,

at hans Oje var over Lejren og at hans Haand var med i dette Uheld,

thi deres Heste skulde blive friske og karske igjen. Ved Middagstid den

samme Dag vare Hestene ligesaa stærke og smidige som for med Undta-

gelse af een, der dode strax efter, og denne tilhorte Sylvester Smith, der

havde været den mest Oprorske i Lejren.

Den 17de Maj fortsattes Rejsen, og Lejren passerede igjennem Van-

dalia. Den 21de satte de over White River og den 25de ankom de til

Illinois's ostlige Grændse. Den 27de naaede de den dybe Flod Kaskaa-

kia, hvor de vare saa heldige at finde et Par Baade, paa hvilke de forte

Rejsegodset over. Hestene lode de svomme over, medens Brodrene paa

den modsatte Side hjalp dem op ad den stejle Flodbred ved Hjælp af

Reb. Vognene lode de ligeledes hale over. Den 31te lejrede de sig i

Nærheden af Jacksonville ved Illinois Floden, hvor de derpaa tilbragte

Sondagen.
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Paa de forskjellige Steder, som de rejste igjennem, lagde Folket me-

gen Nysgjerrighed for Dagen med Hensyn til hvem de egentlig vare og

hvorhen de havde bestemt sig. Undertiden nærede de endog Mistanke

til, at de virkelig vare " Mormoner," og i saa Tilfælde provede de gjerne

paa at tælle dem, men kunde aldrig komme til noget rigtigt Resultat;

som oftest talte de fire eller fem Gange for mange. Om Helligdagene

plejede Brodrene i Almindelighed at holde Forsamling og prædike til

Folket. Forskjellige Meninger gjorde sig da gjældende blandt de Frem-

mede med Hensyn til hvilken Sekt de tilhorte. En, som prædikede om
fri Naade, kaldte de en Methodist, en Anden, som prædikede om Daab
til Syndsforladelse, kaldte de en Campbellit, og en Tredie, som prædikede

en anden Lærdom, kaldte de en Presbyterianer osv. Aarsagen, hvorfor de

saa strængt bevarede deres Inkognito og ikke onskede at tilkjendegive,

hvem de egentlig vare, var naturlig%ås den, at deres Fjender maaske i

modsat Fald vilde have rejst sig og hindret dem fra at udfore deres Mis-

sion. De vidste paa samme Tid ikke, at Gud ved at gjengive Evangeliet

til Jorden ogsaa havde gjengivet Sandhedens Prineiper i deres Fylde.

Folgelig kunde Ældsterne prædike om sande Principer, som baade Katho-

liker, Presbyterianer, Methodister og andre Sekter troede, og dog være

Sidste-Dages Hellige. Thi alle disse Sekter havde en Del Sandhed

iblandt sig, men Evangeliet, som Herren paany havde aabenbaret igjen-

nem Joseph, indeholdt det Hele.

Paa andre Steder igjen truede Indbyggerne dem med, at de ikke

skulde faa passere, og tilfojede dem Fornærmelser paa forskjellige Maader,

men de frygtede ikke for deres Trudsler eller vare bange for at fortsætte

deres Rejse, thi Gud den Almægtige var med dem og hans Engle gik

foran dem. "Vi vide" sagde Joseph, "at Engle vare med os, thi vi saa dem."

Under Rejsen kom Brodrene i Lejren tidt i Beroring med Slanger,

hvoraf mange vare meget giftige, men Joseph formanede Brodrene til

hverken at dræbe Slanger, Fugle eller nogen anden Slags Dyr under

Rejsen, medmindre Nodvendigheden krævede det f. Ex. i Tilfælde af

Mangel eller Huugersnod. Og da nogle af Brodrene engang vare ifærd

med at opslaa Josephs Telt, hændte det sig, at de fik Oje paa tre Klap-

perslanger, som de just skulde til at dræbe, da Joseph kom tilstede og

forbod dem at gjore dem nogen Fortræd. Derpaa skred han til at for-

tælle dem, hvad der var ret at gjore under Omstændighederne. Han
spurgte dem, hvorledes Slangen nogensinde vilde tabe sin Ondskab og

Giftighed, saalænge Guds Tjenere udviste de samme Egenskaber og forte

Krig imod Slangen, naarsomhelst de saa den. " Mennesket," sagde han,

"maa forst selv blive uskadeligt, for det kan vente at se den umælende

Skabning blive det. Naar Mennesket taber sine onde Tilbojeligheder og

ophorer at odelægge Dyreraeen, kan Loven og Lammet leve tilsammen

og et diende Barn stikke sin Finger ind i en Baselisks Hule."
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En Dag blev en Broder i Lejren ved Navn Solomon Humphrey,

som var ældre end de fleste af Brodrene, meget træt paa Grund af Rej-

sen, og lagde sig ned i Græsset for at hvile, men faldt snart isovn. Da
han sov ind, havde han sin Hat i Haanden, og da han atter vaagnede, saa

han en Klapperslange ligge sammenrullet mellem sig og Hatten og

ikke over en Fod fra hans Hoved. I samme Ojeblik kom nogle af

Brodrene tilstede og samlede sig omkring ham, sigende: " Det er en Klap-

perslange, lad os dræbe den," men Broder Humphrey sagde; "Nej, jeg

vil beskytte den; gjor den ingen Fortræd, thi den og jeg har havt en blid

Slummer sammen." Slangen havde ingen Skade gjort ham, og idet de

kom Josephs Ord ihu, lode de den uskadt liste sig bort.

Da Lejren den 2den Juni ankom i Nærheden af Illinois Floden,

opdagede de en stor Hoj, paa hvis Top de tandt nogle Stene, som etter

den Maade, hvorpaa de laa, havde Udseende af tre Altere, det ene bygget

ovenover det andet efter gammel Stil. De begyndte strax at grave i

Hojen, og i omtrent en Fods Dybde under Overfladen stodte de paa

Skelettet af et Menneske. Imellem dets Eibben fandt de Spidsen af en

lamanitisk Pil, som ojensynlig havde voldt dets Dod. Medens de stode

og betragtede dette Skue, blev et Syn om det Forbigangne ved Herrens

Aand opladt for Josephs Forstand, og han opdagede, at den Person, hvis

Skelet de havde seet, var en hvid Lamanit—en stor, sværbygget Mand og

en Mand af Herren. Hans Navn var Zelph og havde været en Kriger

og Hovedsmand under den store Profet Onandagus, der var bekjendt fra

Havet i Ost til Klippebjergene. Den Forbandelse, der var kommen over

Lamaniterne, paa Grund af deres Fædres Overtrædelse, var ganske eller

idetmindste for en Del borttagen fra Zelph. Et af hans Laarben var

bleven brækket i Krig ved en Sten fra en Slynge nogle Aar for hans

Dod, og han var siden bleven dræbt med den Pil, som fandtes mellem

hans Ribben, i en Træfning under den sidste store Krig mellem Lamani-

terne og Nephiterue.—Hvor langt mere tilfredsstillende er det ikke at

have Herrens Ord om en saadan Gjenstand end tusinde Menneskers

Gisninger I Joseph og Brodrene erholdt denne Mands Historie gjennem

Aabenbaring, folgelig vare de ikke overladte til nogen Tvivl eller For-

modning desangaaeude.

Omtrent en halv Dagsrejse fra dette Sted steg Joseph op paa et

Vognhjul og kaldte Lejrens Folk sammen. Han var tidligere bleven

ledet til at advare dem og ffilte sig atter paavirket til at profetere til dem.

Efterat have givet dem mange gode'Raad, og formanet dem til Trofast-

hed og Ydmyghed, fortalte han Brodrene, at Herren havde aabenbaret

til ham, at en Plage vilde komme over Lejren som Folge af de trætte-

kjære og uregjerlige Aander, som viste sig iblandt dem ; dog dersom de

vilde omvende sig og ydmyge sig for Herren, kunde Plagen, sagde han^

for en Del blive bortvendt ; " men saa sandt som Herren lever," sagde
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han, "ville de komme til at lide, fordi de give efter for deres uregjerlige

Sindelag." Det vil senere af Fortællingens Lob ses, hvorledes haus Ord

ved denne Lejlighed paa det Bogstaveligste blev opfyldt. For imidlertid

at vise, hvor smaalige nogle af Brodrenes Folelser vare, ville vi anfore en

lille Tildragelse, som ved en vis Lejlighed fandt Sted i Lejren.

Kommissæren havde engang indkjobt 25 Gallon Honning og et

Dusin Skinker, som vare tilberedte efter Vestens Vis; og da der ikke var

Skinker nok til at forsyne de forskjellige Komijagnier i Lejren med een

iver, blev Josephs Kompagni enigt ornat være nogen foruden. De lavede

derpaa deres Aftensmad saa godt de kunde, hvilken bestod af Grod og Hon-

ning, men i deres udmattede Tilstand, kunde denne Fode neppe stille deres

Hunger. Netop som de vare færdige med at spise, bleve omtrent sex af

Skinkerne bragte hen foran Teltets Dor og kastede ned i Vrede, idet de

Personer, som bragte dem, sagde :
" Vi ville ikke spise raaddent, smudsigt

Kjod." Joseph fik en af Skinkerne tillavet, og baade han og Selskabet

fandt, at den smagede ganske fortræffeligt, og havde efterpaa en herlig

Fest.

Den 4de Juni naaede Lejren Mississippi Floden, og uagtet Indbyg-

gerne paa dette Sted truede dem med, at de ikke skulde komme over

paa den anden Side af Floden, kom de dog alle lykkelig og vel over efter

to Dages Forlob, og lejrede sig den 7de i en Lund i Mouroe County,

Missouri. Her fandtes en Gren af Kirken ved Navn Salt River Menig-

hed, hvoraf nogle forenede sig med Lejren, og da et Kompagni Frivil-

lige, som Josephs Broder Hyrum havde samlet paa dette Sted, ogsaa

forenede sig med dem, udgjorde hele Lejren paa den Tid 205 Mand med

25 Vogne, hver forspændt med to eller tre Heste. Lejren blev nu om-

organiseret og Joseph igjen anerkjendt som Overstkommandereude og

Lyman Wight som General. En Livvagt paa tyve Mand blev ligeledes

oprettet med Hyrum Smith som Kaptejn og Geo. A. Smith som Josephs

Vaabendrager.

Omtrent tre Dage efterat de havde forladt Salt River, modte Lejren

Ældsterne Orson Hyde og Parley P. Pratt, hvilke Joseph havde sendt til

Jefferson City for at tale med Daniel Duukliu, Missouris Guveruor. De
berettede, atGuvernoren havde nægtet at opfylde sit Lofte om atgjenind-

sætte Brodrene paa deres Ejendomme i Jackson County, og at den eneste

Grund, som han anforte, for ikke at yde dem Retfærdighed, var, " at det

ikke lod sig gjore."

Medens Lejren var undetvejs til-Clay County, blev et offentligt Mode
afholdt af Borgerne dersteds den 16de Juni efter Opfordring af Kreds-

dommer Ryland. Dette Mode, som talte over 1000 Mennesker, overvæ-

redes tillige af en Del af de Brodre, som vare blevne uddrevne fra Jack-

son County. En Deputation fra Jackson-Pobelen, som og saa var nærværen-

de, fremlagde et Forslag for Modet med Hensyn til Afkjobelsen af de
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Helliges Jorder og Besiddelser i nævnte County, hvilket Forslag

var tilsyneladende gunstigt, men ved nærmere Undersogelse viste

det sig kun at være Bedrageri, da det nemlig var af en saa-

dan Beskaffenhed, at Brodrene umulig kunde indgaa derpaa. For

man kom til nogen Slutning, brod Modet op i storste Forvirring, foraar-

saget ved, at een Missourianer gjennemborede en anden. Manden, der

saaledes blev dræbt, tilhorte Pobelpartiet, og havde engang pryglet en af

de Hellige næsten tildode, og brystede sig af at have gjort det Samme med
mange, Andre.

Efter dette Mode, der afholdtes i Raadhuset i Liberty, Clay County,

rejste nogle af Pdbelen til Independence for at samle en Styrke, tilstræk-

kelig stor til at mode Joseph og hans Hær, som Lejren blev kaldet, og

betydelig Frygt hvilede over Folket med Hensyn til ham og hans

Hensigter. Da James Campbell, pn af Pobelens Ledere, satte sine

Pistoler tilrette i deres Hylstre, Idr han tog afsted, svor han, at "Orne og

Hoge skulde æde hans Kjod, dersom han ikke inden to Dages Forlob

ganske havde ddelagt Joe Smith og hele hans Hær." Denne Mand
mente, at det vilde være en let Sag for ham at sætte denne sin Trudsel i

Udforelse, men han tænkte ikke paa, at den almægtige Gud kunde ved

sin Mellemkomst hindre ham i Udforeisen af hans onde Hensigter. Han
og de Ovrige gik til Færgestedet og provede at sætte over Missouri Floden,

efterat Morket var faldet paa, men da de vare komne omtrent midt ud

paa Floden, fandt Guds Engel for godt at sænke Baaden, hvorved syv

af de tolv, som forsogte at sætte over, omkom. Iblandt de Omkomne
var ogsaa James Campbell, der flod ned ad Floden fire eller fem Mile og

tilsidst drev hen paa en Bunke Drivtommer, hvor Orne, Hoge, Bavne,

Krager og andre vilde Fugle aade Kjodet af hans Ben til Opfyldelse af

hans egne Ord, saa at efter tre Ugers Forlob intet Andet var tilbage af

ham end kun et frygteligt udseende Skelet.

Denne Ulykke afskrækkede dog ikke Pobelen, som allevegne sam-

lede sig i store Skarer fra de omliggende Countier for at modsætte sig

Joseph og Brodrenes Fremtrængen. Imidlertid vedblev Lejren lang-

somt, men sikkert, at nærme sig dens Bestemmelsessted, og om Aftenen

den 18de Juni opsloges dens Telte omtrent en Mil fra Riehmond i Ray

County. Dagen efter brdde de tidligt op i det Haab at skulle kuime

naa Clay County samme Dag, hvor de fleste af de Hellige boede, der

vare blevne uddrevne fra Jackson County, men flere mindre Uheld

ramte dem paa Vejen,'saa at de, efterat have rejst omtrent 15 Mile, tilsidst

bleve nødsagede til at slaa Lejr paa en Bakke mellem to Grene af Fish-

ing River. Ikke saasnart havde de opslaaet deres Telte og beredt sig til

at tilbringe Natten paa dette Sted, for en forfærdelig Storm med Regn og

Hagl, ledsaget af Torden og Lynild, begyndte at rase og vedblev hele

Natten igiennem. Det syntes, som om selve Himmelens Kræfter vare
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satte i Bevægelse for at forsvare den lille Skare af Hellige, der stod under

Profeten Josephs Ledelse.

Jackson-Pobelen, som havde samlet sig i den Hensigt at ville dræbe

"Joe Smith og hans Hær," var netop ifærd med at sætte over Missouri

Floden til Clay County, hvor de havde isiude at forene deres Kræfter med
en anden Pobelhob fra Richmond, Ray Couuty, og den forste Ladning

paa 40 Mand var allerede laudsat, da denne frygtelige Storm brod los.

Hagelen var saa vedholdeude og stærk paa Pobelens Side, at den lavede

Huller i deres Hatte, brod nogle af deres Geværstokke over og bragte

deres Heste til at lobe lobsk. En af dem blev endog dræbt af Lynilden

og istedetfor at fortsætte Fjendtlighederne, vendte de 40 Mand næste Dag
tilbage til Jackson County, overtydede om ligesom hine Overlevende af det

druknede Kompagni, at naar Jehova strider, ville de helst være fravæ-

rende. Den eneste Ubehagelighed, som Lejren led ved dette Uvejr, var,

at en Del Telte blæste ned og at Brodrene bleve noget gjennemblodte af

Regnen. Om Aftenen for Stormen naaede Vandet i Big Fishing River

kun til en Mands Ankler, men næste Morgen var det over 40 Fod dybt.

I Littk Fishing River svor Pobelen, at Vandet steg 30 Fod i 30 Mi-

nuter.

Den 21de blev Lejren besogt af Oberst Sconce og to andre ledende

Mænd fra Ray County, der kom for at tale med Brodrene og forhore sig

om deres Hensigter. "Jeg ser," sagde Obersten, "at der er en almægtig

Kraft, som beskytter dette Folk, thi da jeg brod op fra Richmond i Ray
County med et Kompagni væbnede Mænd og med den faste Beslutning at

ville odelægge Eder, rejste der sig en forfærdelig Storm, som hindrede mig

fra at naa Eder." Da han forst traadte ind i Lejren, blev han greben af

en saadan Frygt, at han nodtes til at sætte sig ned for at fatte sig; og da

han havde bekjeudtgjort Hensigten med sit Besog, rejste Joseph sig og

gav en Beretning om de Helliges Lidelser i Jackson County, om deres

Forfolgelser i Almindelighed f'^r deres Religions Skyld og om Ojemedet

med deres Komme til Missouri, for om mulig at skaffe deres Brodre Ret

og gjenindsætte dem paa deres Ejendomme i Jackson County. Da Joseph

havde endt sin Tale, som endog havde frembragt Taarer i de Fremmedes

Ojne, rejste de sig og rakte ham Haanden til Afsked, idet de sagde, at de

vilde bruge deres Indflydelse for at mildne den Ophidselse, som overalt

herskede imod dem. Derpaa toge de bort, og rede siden omkring blandt

Folket og giorde sig utrættelig Flid for at bilægge Ophidselsen.

Paa Foranledning af Cornelius Gillium, Landsdommer for Clay

County, lod derpaa Joseph og adskillige andre af Brodrene en Meddelelse

indrykke i et Blad, kaldet " Missouri Enquirer," hvori de cirkulerende

usandfærdige Rygter og Fortællinger om Brodrenes Forehavende mod-

sagdes, og deres virkelige Ojemed fremsattes og offentliggjordes for Fol-

ket. I denne Meddelelse gjorde de ogsaa Forslag om at ville kjobe nogle
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af Pobelens Ejendomme i Jackson Couuty, hvilket Forslag var meget for-

skjellig i sin BeskaiFenhed fra det, som Pobelen tidligere havde gjort de

Hellige. De forlangte ikke heri, at en eneste Person skulde forlade

Countiet, men Enhver, som vilde overholde Landets Love og ikke krænke

sin Næstes Rettigheder, kunde leve og bo der i uforstyrret Fred. Der

var imidlertid en Klasse, som ikke under nogen Omstændigheder vilde

holde Fred, men havde besluttet at forfolge og plage de Hellige, saalænge

der var nogen tilbage af dem i Landet. Det var disse Mænds Ejendele,

som Joseph og de andre Ældster foresloge at kiobe, men som man kunde

vente af disse Uslinger, afsloge de at indgaa paa noget Forslag, der vilde

berove dem Lejlighed til at fortsætte deres Forfolgelser.

Medens Lejren laa ved Fishiug River, modtog Joseph atter en

Aabenbaring angaaende Zions Forlosning. (Se Pagtens Bog, 102det Stk.)

Herren sagde heri, at han havde hort Brodreues Bonner i Lejren og

havde antaget deres Offer, men paa Grund af hans Folks Overtrædelser,

skulde Ældsterne vente en Tid paa Zions Forlosning. Folket i Almin-

delighed, sagde han, behovede mere Undervisning, og selv vare de ikke

tilstrækkelig beredte. Han havde imidlertid bragt dem saa lang en Vej

for at prove deres Tro og berede dem for storre Velsignelser. Fra Fish-

ing River drog Lejren derpaa (den 23de) til Rush Creek i Nærheden af

Liberty, Clay County, hvor de lejrede sig paa en af Brodrenes Marker.

Vi have allerede anfort, at Joseph for Lejren satte over Mississippi

Floden underrettede Brodrene om, at Gud som Folge af Nogles Ulydig-

hed og Opsætsighed havde besluttet at lade en Plage komme over dem,

og at dersom de ikke omvendte sig og ydmygede sig for Herren, skulde

de do som Faar af Leversyge. Han udtrykte sin Beklagelse herover,

men sagde tillige, at det kunde ikke undgaas ; Straffen maatte komme.

Omvendelse og Ydmyghed kunde for en Del af\"ende Plagen, men det

kunde ikke tilfulde standse den.

Allerede den 21de Juni begyndte hans Ord at gaa i Opfyldelse, idet

nogle af Brodrene bleve angrebne af Kolera, men forst om Aftenen den

24de brod den ud for Alvor. Allevegne horte man Graad, Jammer og

Klage. Saa overraskende og heftig var Angrebet af denne frygtelige

Sygdom, at en Del af Brodrene, som stode paa Vagt, faldt bevidstlose til

Jorden med deres Geværer i Haanden, saasnart de bleve angrebne deraf.

Omendskjondt Joseph var bleven ledet til at advare Brodrene mod den

forestaaende Plage, opbod han dog ved de forste Tegn paa Sygdommens

Tilstedeværelse al sin Tro og Kraft for at irettesætte Fordærveren, men

lærte snart ved smertelig Erfaring, at det ikke var ret eller sikkert at

soge at standse Jehovas Haand, naar han engang har besluttet at udfore

Odelæggelse over et Folk ; thi i samme Ojeblik, som han forsogte at

standse Plagen, blev han selv meget haardt angreben, og havde han ikke

holdt op med at true Sygdommen, vilde hans eget Liv være bleven et Offer.
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Den Fdrste, der faldt som Offer for denne Sygdom, var Ældste Joha

S. Carter, der, saasnart den viste sig iblandt dem, traadte frem for at

true Sygdommen, men blev selv ojeblikkelig angreben og dode den 25de
Juni Kl. 6 om Eftermiddagen. I fire Dage vedblev derpaa Koleraen at

rase, indtil omtrent 6S af de Hellige vare angrebne, hvoraf 14 dode,

deriblandt A. S. Gilbert, der liavde været Kirkens Agent og Bestyrer af

Herrens Forraadshus.

Den 25de forlod Joseph i Forening med David Whitmer og to andre

Brddre Rush Creek for at l)esoge de Hellige, som boede i den vestlige

Del af Clay County, Paa Vejen did gik de ind i et Hus for at bede om
en Drik Vand, men Konen i Huset skreg ud af Doren, at hun havde
ikke noget Vand for "Mormoner," hvorpaa de vendte om og gik videre,

men inden en Uge var omme, kom Koleraen til samme Hus, og Konett

og tre andre af Familien dode.

Joseph tilbragte derpaa flere Dage blandt sine gamle Venner og~

Bekjendte i Clay County, og traf en Dag sammen med et betydeligt Antal

Brddre fra Lejren i Lymau Wights Hus ,hvor han fortalte dem, at om de

vilde ydmyge sig for Herren og gjdre Pagt med ham om at holde hans

Bud og adlyde hans Befalinger, skulde Plagen ophore fra den Stund af^

og et nyt Tilfælde af Kolera ikke oftere indtræffe iblandt dem. De slut-

tede Pagt i dette Ojemed og Plagen ophorte.

Medens han endnu opholdt sig her, lod han et Hdjraad organisere i

Lighed med det, der tidligere var bleven organiseret i Kirtland. Til

Præsident for dette Hojraad blev David Whitmer valgt med "W. W. Phelps

og John Whitmer som Raadgivere eller assisterende Præsidenter. Til

Raadsmedlemmer bleve folgende|Overpræster valgte : Christian Whitmer,.

Newel Knight, Lyman Wight, Calvin Beebe, Wm. E. McLellin, Solomoa
Hancock, Th. B. Marsh, Simeon Carter, Parley P. Pratt, Orson Pratt^

John Murdock og Levi Jackman. Efterat Joseph derpaa havde givet

disse Brodre megen Lærdom og Undervisning angaaende deres Pligter og
ordineret dem til deres forskjellige Kaldelser, var ogsaa dette Hojraad
snart i Virksomhed.

Paa denne Tid affattede et Antal ledende Ældster en rorende og ind-

tryksfuld Adresse til Folket og dets bemyndigede Authoriteter, hvori de-

Helliges Tro, Anskuelser og Onsker med stor Klarhed og Tydelighed
fremsattes, og hvori alle retskafne Mennesker bleve opfordrede tilhjælp.

Den 9de Juli brod Joseph, hans Broder Hyrum og en Del andre
Ældster op fra Clay County for at vende tilbage til Kirtland, Ohio.

Samtidig begave ogsaa de fleste andre af Brddrene i Lejren sig paa TiK
bagevejen. Med kuns faa Undtagelser havde de trofast udfort deres

Mission, og hvad enten de havde udrettet Meget eller Lidet, vidste de, at

de havde adlydt Herrens Befaling og overlode derfor Resultatet i hans
Haand. Det havde været en besværlig og mojsommelig Rejse for Brod-

a
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rene. De fleste af dem havde vandret tilfods fra Kirtland til Missouri

og tilbage igjen, en Strækning paa omtrent 2000 Mile, og havde i Almin-

delighed foretaget lange Dagsmarscher, fordetmeste over daarlige Veje

;

dog havde de, som holdt sig nær til Herren, havt en behagelig Tid og

modtaget megen Lærdom og Erfaring, som siden har været dem til stor

Nytte. Brigham Young og hans Broder Joseph vare Lejrens liflige San-

gere, som ofte opmuntrede Brodrene og afhjalp Rejsens Kjedsomhed ved

deres smukke og behagelige Sang.

Da Joseph paa Tilbagevejen var kommen til Richmond i Indiana,

læste han i en Avis, som udgaves der paa Stedet, at han og hans Selskab

havde havt en Træfning med Missourianerne, hvori han var bleven saaret

i det ene Ben. Saaret var saa farligt, at hans Ben matte afsættes, og tre

Dage efterat han havde mistet sit Ben, var han afgaaet ved Doden.

Joseph og hans Broder Hyrum besogte Bladets Redaktor, og gjorde ham

opmærksom paa, at han var bleven fejlagtig underrettet, men det var kun

med stor Vanskelighed, at Redaktoren lod sig overtale til at tro, at His-

torien, sona han havde publiseret, var falsk.

For at skynde sig hjem, lod Joseph derpaa sine Rejsefæller tilbage

paa forskjellige Steder paa Vejen, og ankom alene i Begyndelsen af

August med Postvogn til Kirtland.
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NIENDE KAPITEL.

Et Raad sammenkaldes.—Ældstemes Skole oprettes.—Begyndelsen til Tiende-

lovens Indforelse iblandt de Hellige.—De tolv Apostler kaldes og udvælges

til Tjenesten.—Det forste Kvoram af de Halvfjerds oprettes.—Hr, H. M.

Chandler besoger Joseph.—Nogle mærkværdige Optegnelser,—Hvorledes

, Joseph kommer i Besiddelse af Abrahams Bog.—Lærdommens og Pagtens

Bog antages som en Lov og Regel [for Kirken.—William Smiths slette Op-

forsel volder Josephmagen Bedrøvelse.—Brudstykker af Jet rorende Brev.

—

En hebraisk Skole oprettes i Kirtland.—Kort Beskrivelse over Kirtlands

Tempel.—Et interessant Syn,

Efterat Joseph var vendt tilbage til Kirtland, blev et Raad sammen,

kaldt, hvori hele hans Adfærd under Rejsen til og fra Missouri blev noje

undersogt og droftet, Sylvester Smith, der havde været med i Zions Lejr,

havde nemlig ladet mange falske Rygter udsprede om Josephs Opforsel

etc. under nævnte Rejse; og for saaledes at sætte en Stopper for disse onde

Rygter og Fortællinger,lode Ældsterne et Raad sammenkalde,hvorved de

Brodres Vidnesbyrd kunde erholdes, der havde foretaget Rejsen i Fore-

ning med Joseph, Efter en noje Undersogelse gav Raadet derpaa den Er-

klæring, at de vare fuldkommen tilfredse med hans Opforsel, da det af de

aflagte Vidnesbyrd tydelig fremgik, at han i enhver Henseende havde

handlet i Overensstemmelse med hans hoje og vigtige Stilling i Kirken.

Raadet tog siden Sylvester Smiths Sag under Behandling, og for at be-

holde sin Stilling i Kirken, maatte han tilstaa, at han ondskabsfuldt

havde udspredt de nævnte Rygter om Joseph,

I omtrent sex Uger forblev derpaa Joseph i Kirtland, og var i denne

Tid stadig beskjæftiget og optaget af Arbejde, Han præsiderede saaledes

over Hojraadet, modte i Konference med Ældsterne og de Hellige, var

Opsynsmand ved Opforeisen af Herrens Hus i Kirtland og var tillige

Formand ved Tempel-Stenbrudet, i hvilken sidste Egenskab han ofte

arbejdede med sine egne Hænder, Ligeledes havde han Opsyn med Bogl

trykkeriet, og standsede Udgivelsen af " Tke Evening and Morning Star*

samt paabegyndte istedet Udgivelsen af et nyl Blad, betitlet " The Latter,

day Saints' Messetiger and Advocate."

Den 16de Oktbr, forlod han atiei' Kirtlajd' Foi-ening med Hyrum
Smith og flere andre Ældster, i den Hei^sJgt di besoge ei v'el Hellige i

Michigan, Medens de undervejs befandt sig ombord p^'.a 'en mindre Dam-
per og sejlede opad Eriesoen, havde Oliver Oow'dery en kort Samtale med
en Mand, som kaldte sig Elmer, Denne Elmer sagde, "at han var person-

lig bekjendt med Joe Smith; havdp hort ham foredrage sine Logne, og
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var nu, da han var dod, særdeles glad ! For fem Aar siden havde han

hort Joe Smith prædike i Bainbridge, Chenango Co., New York, og vidste,

at det var ham, thi han var en morkladeu Mand." Saadanne vare de

Logne, som stadig cirkuleredes om Joseph. Denne Mand, som foregav at

have kjendt ham og hort ham prædike etc, befandt sig netop ombord paa

det samme Dampskib, hvor Joseph var, og dog talte han om, at han var

dod ! Han sagde, at Joseph vax en morkladen Mand, tvertimod han var

lysladen, og fem Aar for den Tid havde Joseph ikke begyndt at prædike !

Paa denne Maade blev han ofte belojet og bagtalt af Mænd, som ikke

kjendte det Ringeste til ham. Havde han ikke været en Herrens Tjener

og en Sandhedens Forkynder, vilde han ikke være bleven saadan plaget

og forfulgt. Den 20de Oktober ankom de til Poutiac i Michigan, og ef-

terat de her havde tilbragt nogen Tid med at belære og undervise de Hel-

lige, vendte de derpaa tilbage til Kirtland, hojligen forfriskede efter deres

Tur og vel tilfredse med de Hellige i denne Del af Herrens Vingaard-

Til Gavn for de Ældster, som siden skulde gaa paa Mission, lod

Joseph en Skole oprette, hvor Foredrag holdtes igjennem Vinterens Lob

over Theologi og andre lærerige Emner. Saamegen Interesse lagde

Ældsterne for Dagen med Hensyn til at kvalificere sig for den vigtige

Gjerning, der laa for dem, at Wm. E. McLellin, en af de fornemste Lære-

re i Skolen, i sin Rapport det folgende Foraar berettede, at han havde

været Lærer i fem forskjellige Stater, men havde aldrig seet Eleverne

gjore hurtigere Fremgang end i denne.

Den 25de Novbr. modtog Joseph en Aabenbaring fil Warren A.

Covrdery (se Pagtens Bog, 100de Stk.), og den 28de s. M. overværede han

et Mode af Hojraadet, hvor et Par Brodre, der vare udsendte fra Menig-

heden i Lewis, Essex County, N. Y., aflagde Beretning samt Regnskab

for Modtagelsen af et Belob af 848 Dollars, som de Hellige dersteds

havde sammenskudt, for dermed ifolge Herrens Befaling at opkjobeLand

i Missouri. Den 29de Novbr. gjorde Joseph og Oliver Cowdery Pagt

med Herren om at ville give Tiende, hvilket var Begyndelsen til Tiende-

lovens Indforelse iblandt de Sidste-Dages Hellige.

Imidlertid vedbleve de Hellige i Missouri at opfordre de derværende

verdslige Authoriteter til at foretage de nodvendige Skridt for at skaffe

dem deres tabte Besiddelser tilbage, og indsendte i den Anledning en An-

goguing til den lovgivende Forsamling i Jefferson City; men da deres An-

dragende kun blev besvaret ?ned Ligegyldighed og Foragt, og Intet blev

gjort for at skaffe dem Oprejsning, begyndte de Hellige i Clay County

at slaa sig forel cbig tilro, og med deres sædvanlige Flid og Arbejd-

somhed at bygge sig nye Huse og Hjem, og samle omkring sig Livets

Goder.

I Januar 1835 var Joseph fordetmeste beskjæftiget med at berede de

nævnte Forelæsninger over Theologi, der vare holdte i Ældsternes Skole,
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til O ffentliggjoreise i Pagtens Bog ; og da Brigham og Joseph Young en

Sondag i Februar kom og sang for ham, blev Herrens Aaud udgydt over

Joseph, og han sagde dem, at han onskede at se de Brodre samlede, som

den foregaaende Sommer havde taget op til Missouri i Zions Lejr, thi han

havde en Velsignelse i Behold for dem. En Forsamling blev derpaa af-

holdt den 14de Februar, ved h\ålken Joseph selv præsiderede. Efterat han

havde Isest det lode Kapitel af Johannes, og en passende og inderlig

Bon var bleven opsendt til den Almægtige, bleve de tilstedeværende

Brodre, som havde tilhort Lejren, opfordrede til at tage Sæde for dem
selv paa et bestemt Sted i Huset. Joseph holdt derpaa en længere Tale,

hvori han beskrev nogle af de Besværligheder, som forefaldt under Rejsen

til Zion, og sagde, at Gud havde ikke bestemt alt dette for Intet, men
havde det endnu i Erindring, og at det var hans Villie, at disse, som saa-

ledes droge til Zion med den Beslutning at ofre deres Liv, om det var

nodvendigt, skulde ordineres til Tjenesten og gaa ud for at beskjære Vini

gaarden for sidste Gang eller for Herrens Tilkommelse, hvilken var nær

—

ja sex og halvtredsindstyve Aar skulde udfolde Optrinet. Om Eftermid-

dagen fortsattes Modet, og efterat Forsamlingen var bleven aabnet med

Sang og Bon, sagde Joseph, at den forste Ting, som burde gjores, var, at

de tre Vidner i Mormons Bog, Oliver Cowdery, David Whitmer og Mar-

tin Harris, skulde bede hver for sig og dernæst skride til at udvælge 12

Mænd af Kirken, som skulde ordineres til Apostler og siden sendes ud at

aabne Evangeliets Dor blandt alle Slægter, Stammer, Tungemaal og

Folk. De tre Vidner bleve derpaa under Haandspaalæggelse velsignede

af Præsidentskabet, hvorpaa de ifolge Aabenbaringen, som blev given i

Juni 1829, udvalgte de 12 Apostler i folgende Orden: Lyman E. John-

son, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, David W. Patten,

Luke Johnson, "William E. McLellin, John F. Boynton, Orson Pratt,

William Smith, Thomas B. Marsh og Parley P. Pratt. Dette var den

Orden, i hvilken de bleve kaldte, men ved en senere Omordning, indtoge

de deres Pladse i Kvorumet efter Alderen—den Ældste forst, den Næst-

ældste dernæst osv. Efter Alderen kom^deres Navne saaledes : Thomas
B, Marsh, David W. Patten, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson

Hyde, William E. McLelliu, Parley P. Pratt, Luke Johnson, William

Smith, Orson Pratt, John F. Boynton og Lyman E. Johnson.

De Tre, der forst bleve kaldte, bleve ordinerede den samme Dag, de

andre Sex Dagen efter og d. 21de s. M. blev Parley P. Pratt ordineret,

medens Thos. B. Marsh og Orson Pratt, som vare fraværende paa en

Mission, forst modtoge deres Ordination i April Maaned. I en Forma-

ningstale, som Joseph derefter holdt til de Ordinerede, paalagde han dem
i Særdeleshed at holde en uojagtig Optegnelse af Alt, hvad der forefaldt

af Vigtighed omkring dem.

I en senere Raadsforsamling, 'som blev afholdt den 27de Febr., be-
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gyndte Joseph og hans Raadgivere at udvælge andre af Lejrens Mænd
til at danne det forste Kvorum af de Halvfjerds, hvis Pligt det skulde

være at gaa til alle Jordens Dele for at forkynde Evangeliet under de

tolv Apostlers Bestyrelse. I et Antal af 45 bleve Brodrene samme Dag

velsignede og ordinerede til denne Kaldelse, hvoriblandt var Joseph

Young, Jedediah M. Grant og Geo. A. Smith, Dagen efter blev Joseph

Young ordineret til en af de syv Præsidenter over de Halvfjerds, hvilken

Stilling han vedvarende har beholdt gjennem de mange Forandringer og

Omvæltninger, som have fundet Sted i Kirken fra den Tid af og til den

nærværende, da de Halvfjerdsindstyve tælles i Tusindevis. I sine In-

struxer til de Halvfjerds ytrede Joseph bl. A. Folgende: "Dersom de

forste Halvfjerds alle finde Beskjæftigelse og flere Arbejdere behoves, cla

skal det være de syv Præsidenters Pligt, som præsidere over de forste

Halvfjerdsindstyve .at kalde og ordinere andre Halvfjerds og sende dem

ud at arbejde i Vingaarden, indtil, om Nddvendigheden forder det, der bli-

ver beskikket syv^Gange Halvfjerds, ja indtil der endog er 144,000 kaldet

til Evangeliets Tjeneste."

Den 7de og 8de Marts bleve 119 af de Brodre,som ved deres Arbejde

eller Midler havde hjulpet til at bygge Herrens Hns, velsignede af Præsi-

dentskabet ved Haandspaalæggelse og Bon i Herrens Navn. Mange af

dem bleve ogsaa ordinerede til Ældster, og erholdt store Forjættelser og

Velsignelser udtalte paa deres Hoveder for deres Nidkjærheds Skyld i at

opfore et Tempel til Guds Navns Ære. De vare Allesammen enige om

at ville vedblive at arbejde, indtil Bygningen blev færdig.

I et Raad, som blev afholdt af de Tolv den 28de Marts, blev det en-

stemmig vedtaget at indsende en passende Anmodning til Joseph om at

anraabe Herren paa deres Vegne om en Aabenbaring, som kunde tjene

dem til Trost og Opmuntring paa deres Rejser. For at imodekomme

deres Begjær, adspurgte Joseph Herren og modtog hin vigtige Aabenba-

ring angaaende Præsteddmme, som findes i Pagtens Bog, 3die Stykke.

Ikke længe derefter (den 4de Maj) forlode de Tolv Kirtland for at

tage paa en Mission til de ostlige Stater. Ifolge foregaaende Bestemmel-

se overværede de adskillige Konferencemoder blandt de Hellige i Staterne

New York, Vermont, Massachusetts, Maine og Kanada, hvor de tillige af-

holdt en Mængde Forsamlinger blandt Fremmede og satte Kirkens for.

skjellige Konferencer og Grene i tilbdrlig Orden. Fra denne Mission

vendte de tilbage den 21de September samme Aar.

I Begyndelsen af Juli kom en vis Hr. M. H. Chandler til Kirtland,

for om mulig at faa Joseph til at oversætte en Del ægyptiske Papyrusrul-

ler,* som han var i Besiddelse af; thi han havde tidligere bort, at Joseph

* Papyrus er Navnet paa en ægyptisk Plante, hvis indvendige Dele benytte-

des af de Gamle til at skrive paa.
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besad denne Gave. Folgelig bragte han ham nogle af Karaktererne^

som Joseph derpaa oversatte, hvorpaa Hr. Chandler gav ham folgende

Attest:

" KiRTLÅND, den 6te Juli 1835.

Det være herved vitterligt for Alle, som maatte onske at komme til

Kundskab om Joseph Smith jun.'s Duelighed i at udtyde de gamle

ægyptiske Hieroglyfskrifter, som tilhore mig og som jeg har forevist de

lærdeste Mænd i mange beromte Stæder; og af den Oplysning, jeg nogen-

sinde kunde erholde eller opnaa, finder jeg, at Hr. Joseph Smith jun.'s

Oversættelse stemmer overens i de mindste Ting.

Michael H. Chandler,
Rejsende med og Ejer af ægyptiske Mumier.'*

Foruden de nævnte Papyrusruller medbragte denne Mand ogsaa ea

Del Mumier (indbalsamerede Menneskelegemer), som nogle af de Hellige

i Kirtland senere afkjobte denne Mand. Og da Joseph kort efter med
W, W. Phelps og Oliver Cowdery som Skrivere begyndte at oversaette

nogle af Skrifttegnene eller Hieroglyferne, fandt de til deres store Glæde,

at en af Rullerne indeholdt Abrahams Optegnelser og en anden Joseph

af Ægyptens Optegnelser. Under Navn af Abrahams Bog blev derpaa

førstnævnte oversat af Joseph og siden publiseret i " Times and Seasons,**

et Blad, som udgaves af de Hellige i Nauvoo, og endnu senere i " Pearl

of Oreat Price," hvor Læseren nu kan finde den.

Disse Optegnelser, skriver Joseph, vare smukt skrevne paa Papyrn*

med sort og for en Del med rodt Blæk eller Farve, og fuldkommen beva-

rede. Karaktererne vare saadanne, som i Almindelighed findes paa

Mumiernes Ligkister, Hieroglyfer osv., med mange Karakterer og Bog-

staver lig de nuværende hebraiske uden Punkter. Optegnelserne udtoges

fra en af Lighvælvingerne i Ægypten i Nærheden af det Sted, hvor en-

gang den beromte By Theben stod, af den beromte franske Rejsende An-
tonio Sebolo i Aaret 1831. Han forskafiede sig Tilladelse af Mehemed
Ali, dengang Vicekonge i Ægypten, under Beskyttelse af Chevalier Dro-

vetti, fransk Konsul, i Aaret 1828, og lejede til Arbejdet 433 ægyptiske

eller tyrkiske Soldater for en Dagion fra 4 til 6 Cents pr. Mand, trængte

ind i Katakomben (Gravhvælvingen) den 27de Juni 1831, og erholdt 11

Mumier. Der var flere hundrede Mumier i den samme Gravhvælving;

omtrent 100 indbalsamerede efter den forste Orden og opstillede i Ni^-

cher (Fordybninger i Væggene), og to eller trehundrede efter den anden

og tredie Orden, og lagte paa Gulvet eller Bunden af den store Hvælving.

De to sidste Ordener af de Balsamerede vare saa oploste, at de ikke

kunde flyttes, og ikkun 11 af den forste, fundne i Nischerne. L^nderveja

fra Alexandria til Paris tog Hr. Antonio Sebolo ind til Triest, og efter 10
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Dages Sygdom udaaudede han. Dette var i Aaret 1832. For sia Dod

^testamenterede han det Hele til sin Fætter Hr. Michael H. Chandler, som

•dengang var i Philadelphia, men som han formodede var i Irland. Som

Folge heraf blev det Hele sendt til Dublin, og Hr. Chandlers Beslægtede

besorgede dem sendt til New York, hvor de bleve modtagne paa Told-

boden om Vinteren eller Vaaren 1833. I April s. M. betalte Hr. Chand-

3er Omkostningerne og satte sig i Besiddelse af sine Mumier. Indtil den

Tid havde de ikke været tagne ud af Kisterne, ejheller vare disse blevne

aabnede. Ved at aabne Kisterne opdagede han, at i Forening med to af

Legemerne var Noget rullet op i samme Slags Linneddug, mættet med

det samme Jorbeg, hvilket, naar det undersogtes, befandtes at være to

Papyrusruller. To eller tre andre Smaastykker af Papyrus med astrono-

miske Beregninger,] Gravskrifter osv., bleve fundne hos andre Mumier.

Da Hr. Chandler opdagede, at der var Noget foruden Mumierne, formo-

dede eller haabede han, at det maaske var nogle Diamanter eller værdi-

fuldt Metal, og blev ikke lidet mismodig, da han saa sig skuflet. Man
sagde ham, medens han enduu var paa Toldboden i New York, at der

-yar Ingen i den Stad, som kunde oversætte hans Ruller; men den samme

Herre, der sagde ham dette, henviste ham til Hr. Joseph Smith jun., "som,"

•vedblev han, " besad en Slags Kraft eller Gave, hvorved han forhen

iavde oversat lignende Karakterer." Joseph var dengang ubekjendt for

Hr. Chandler, ejheller vidste han, at en saadan Bog eller et saadant

Værk, som I»] ephiternes Optegnelser, var bleven bragt for Offentligheden.

Fra New York tog han sin Samling til Philadelphia, hvor han erholdt

Bevidnelse af de Lærde for Samlingens Ægthed, og kom derfra til Kirt-

land, som forhen berettet, i Begyndelsen af Juli Maaned.

I en General-Forsamling, som blev afholdt i Kirtland den 17de Au-

gust blev Lærdommens og Pagtens Bog forelagt de Hellige til Antagelse.

En Komite bestaaende af Joseph Smith jun., Sidney Rigdon, Oliver

Cowdery og Frederick G. Williams havde nemlig i Forvejen været be-

skjæftiget med at ordne og samle de tidligere givne Aabenbaringer og Lær-

• domme i en Bog, hvilken det nu blev nodvendigt at foreslaa til alminde-

lig Antagelse af Kirken. Ved enstemmigt Votum blev Bogen derpaa

lielliget og anerkjendt af de Hellige som en Lov og Regel for Kirkens Tro

og sammes Udovelse, hvorpaa et skrevet Vidnesbyrd af de Tolv blev

oplæst for Forsamlingen saalydende :

" Vidnernes Vidnesbyrd om Herrens Befalingers Bog, hvilke han gav

iin Kirke ved Joseph Smith jun., som blev beskikket ved Kirkens Stemme til

dette Ojemed.
' " Vi fole os derfor beredvillige til at bevidne for alle Mennesker i

den ganske Verden, for enhver Skabning paa den hele. Jords Overflade

og paa 0erne i Havet, at Herren har baaret Vidnesbyrd for vore Sjæle

formedelst den Hellig-Aands Udgydelse over os, at disse Befalinger bleve
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givne ved Guds Inspiration, og ere nyttige for alle Mennesker, og ere

fuldkommen sande. Vi afgive dette Vidnesbyrd for Verden ved Her-

rens Hjælp; og det er formedelst Gud Faderens og hans Sons Jesu Kristi

Naade, at vi ere tilstedte at have det Privilegium, at fremlægge dette

Vidnesbyrd for Verden, hvorover vi glæde os meget, og bede bestandigt

Herren, at Menneskenes Born maa have Gavn deraf."

Omtrent samtidig blev det 110de Stykke af Pagtens Bog om Regje-

ringer og Love i Almindelighed affattet og forordnet Optagelse i nævnte

Bog.

Joseph tilbragte nu en længere Tid i Kirtland varetagende de mang-

foldige Forretninger, der paahvilede ham som Præsident for Kirken,

hvilken nu var voxet til et stort Antal, og som alene i Kirtland og

Omegn paa denne Tid talte omtrent 2000 Medlemmer. Han blev frem-

deles besogt at Fremmede fra forskjellige Dele af Landet, hvoraf Nogle

kom for at samtale med ham om Religion, Andre for at se de ægyptiske

Mumier etc. Til disse Fremmede bar han kraftigt Vidnesbyrd om Gjen-

givelsen af Evangeliet og de Omstændigheder, som dermed vare forbundne,

men eftersom Meneskenes Sind ere formorkede og de elske Logn mere

end Sandhed, saa var der selvfolgelig Mange, som ikke troede disse Ting,

selv naar de horte dem fra Profetens egne Læber. Med utrættelig Flid

sogte Joseph baade offentlig og privat at undervise Brodrene og de Hel-

lige om deres Pligter, og arbejdede tillige, saameget som muligt, paa

Ovei-sættelsen af Papyrusrullerne, hvormed Oliver Cowdery var ham
behjælpelig som Skriver. Paa samme Tid lod han en Del Breve og ^led-

delelser indrykke i Kirkens Blad " The Messenger and Advocate," hvoraf

ses, at Josephs Liv var en vedvarende Række af Forretninger; men hvor

herligt var ikke hans Arbejde ! Udvalgt af Herren som et Redskab til

at oprette hans Kirke og grundlægge hans Rige igjen paa Jorden, ud-

rustede Herren ham med de nodvendige Gaver og Egenskaber for Ud-

foreisen af hans hoje og hellige Pligter. Han syntes aldrig at blive træt

af det Arbejde, Herren havde paalagt ham, og tabte aldrig Interessen

derfor, men han elskede det ligesaa hojt og var ligesaa nidkjær i at virke

for dets Fremme ved Enden af sine Dage, som han var ved Begyndelsen

af sin Lobebane. Hvis der skete nogen Forandring i Henseende til hans

Kjærlighed og Nidkjærhed for Guds Sag, saa var det til det Bedre, thi

hans Kjærlighed for samme blev storre og hans Folelser varmere for

hver Dag. Hver Dags Arbejde havde ny Tiltrækning for ham, og ban

saa bestandig nye Emner, som han yndede og som ansporede ham til nye

Anstrængelser.

Mange vare de inderlige Bonner, som Joseph i hine Dage opsendte

til Herren om Hjælp i deres trange Omstændigheder til at sætte dem istand

til at opfylde deres Forpligtelser. Han onskede ikke at bringe sig selv

eller Brodrene i Misry eller i deres Fjenders Hænder ved ikke at kunne
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betale sin Gjæld. Ved en vis Lejlighed i December 1835, forenede 20 at

Brodrene sig og overrakte Joseph en Gave paa 402 Dollars i Penge.

Idet han omtaler disse Brodres Godhed, bemærker han : " Mit Hjerte

svulmer af »isigelig Taknemmelighed, naar jeg betragter min himmelske

Faders Godhed i at aabne disse mine elskede Brodres Hjerter til saa

ædelmodigen at afhjælpe min Trang, og jeg beder Gud i Jesu Kristi

Navn at mangfoldiggjore sine Velsignelser paa deres Hoveder." Vi

omtale denne lille Begivenhed for at vise, hvor hojt et saadant lille Belob

af Penge skatteredes i de Dage. Kirken var ikke dengang saa velhaven-

de som nu, folgelig maatte Joseph og de ledende Ældster udfore Meget

med faa Midler. Nogle af de Brodre, som dengang ydede Joseph disse

Midler, kunde nu om det var nodvendigt give 40} Dollars hver, maaske

endnu mere, og ikke savne det saameget, som de gjorde det samme Belob,

fordelt paa 20 af dem i Aaret 1835.

Ikke for et Ojeblik forglemte Joseph Zions Forlosning, thi han og

Brodrene havde forpligtet sig til at have det for Oje, saalænge de levede.

Som Folge heraf finde vi ham i December 1835 ifærd med at afsende tal-

rige Ansøgninger fra Folket i alle Dele af de Forenede Stater til Mis-

souris Guvernor om at gjengive de Hellige deres Besiddelser. Men til

hvad Nytte skete det ? Det havde en dobbelt"Virkning. For det Forste

kunde de Hellige gjore Paastand paa, at de havde sogt at erholde Oprejs-

ning paa enhver mulig Maade, og havde saaledes ikke forsomt at gjore

Herrens Villie i denne Henseende. For det Andet bleve derved Landets

Authoriteter berovede enhver Undskyldning for deres strafværdige For-

sommelse i, ikke at tilstaa de Hellige deres Rettigheder.

Paa denne Tid folte Joseph ofte meget bedrovet over sin Broder

Williams slette Opforsel. Uagtet han var kaldet til at være en af de

Tolv, havde han dog ikke Evne til at beherske sig selv, men var en me-

get stivsindet og heftig Mand, og vilde nodig modtage Irettesættelse.

Det hændte ofte, at han paa en brutal Maade fornærmede Joseph, som

dog var hans bedste Ven. Saaledes skete det engang, medens en Sag var

under Behandling for Hojraadet, hvori William var Anklageren, at

Joseph gjorde Indsigelse mod et Vidnesbyrd, der blev fremlagt, hvorover

William blev meget rasende og opbragt. Dagen efter traf de sammen i

Josephs Hus for at tale nærmere om Sagen og om mulig faa Misforstaael-

sen rettet, hvilket var Josephs hojeste Onske. Hyrum Smith, deres ældre

Broder, var ogsaa nærværende, men William varubojelig og vilde ikke til-

staa, at han havde Uret. Han blev atter meget vred og vilde ikke engang

hore, hvad de havde at sige, men forlod Huset i Vrede og gik bort, idet

han ytrede, at han|ikke mere vilde have Noget med dem at bestille. Fol-

gelig sendte han Joseph sit Kaldsbrev tilbage, og sogte endog at ophidse

Folket til Vrede imod ham, hvilket foraarsagede Joseph megen Sorg, thi

han elskede sin Broder og onskede meget, at han skulde blive frelst; men
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han vidste tillige, at den Fremgangsmaade, han havde taget, var meget

urigtig, og medmindre han omvendte sig, vilde han tabe sin Stilling for

Herren. Hans Brodre af de tolv Apostler viste ogsaa megen Deltagelse

for ham, og bade til Herren paa hans Vegne; og det er muligt, at han

ydmygede sig til en vis Grad, men at domme efter, hvad der paafulgte,

ikke saameget som han burde have gjort.

Nogen Tid ^ efter blev en Diskussionsskole oprettet, som holdt sine

Moder i William Smiths Hus. Joseph selv var tilstede ved det forste

Mode, og gav Ældsterne nogle gode Raad med Hensyn til Diskussion.

Men da han saa, hvorledes Diskussionen blev fort imellem enkelte af

Medlemmerne, lod han nogle Ord falde om det Upassende i at fortsætte

slige Moder, da han frygtede for, at det ikke vilde have noget godt Re-

sultat. Under den paafolgende Samtale blev Williams Vrede atter op-

tændt imod Joseph, og for han kunde blive standset, sprang han ind paa

ham i fuldt Raseri og udovede Vold mod hans Person, hvis Virkninger

Joseph forte med sig til sin Grav. Dette fandt Sted i Williams Hus—et

Hus, som Josephs Godhed havde hjulpet ham til at erholde—og i Nær-

værelse af deres Forældre og Broder Hyrum. Josephs Folelser ved saa-

ledes at blive behandlet af en Broder kunne ikke beskrives. Det vilde

under enhver Omstændighed have givet Anledning til megen Sorg ved

saaledes at blive behandlet af en Broder, men i Betragtning af Williams

ophøjede Stilling i Kirken, som en af de tolv Apostler, foraarsagede dette

Joseph endnu storre Sorg.

Nogle Dage efter skrev William et længere Brev til Joseph, hvor

han bad ham om Tilgivelse og onskede, at en Anden maatte blive beskik-

ket til at indtage hans Plads som en af de Tolv, da han fandt, at

han paa Grund af de mange Udestaaelser, han havde havt med
Kirken, og den Skam han havde paafort sig selv ved sin store Heftighed,

ikke var værdig til at indtage en saa ophojet Stilling. Som Svar herpaa

sendte Joseph ham en længere Skrivelse, hvilken Ingen kan læse, uden at

blive stærkt slaaet af den Ædelmodighed, som han udviste imod en Bro-

der, der saa grovelig havde fornærmet ham; hver Linie rober hans hoje

og ædelmodige Karakter. Saaledes skriver han blandt Andet: "Tillad

mig at sige Dig, at uaarsomhelst jeg maa have talt til Dig i en hastig og

barsk Tone, har det været gjort i den udtrykkelige Hensigt at bestræbe

mig for at advare,opmuntre, formane og bevare Dig fra at falde i vanske-

lige Omstændigheder og Snarer, som jeg forudsaa, Du vilde styrte Dig i

ved at give efter for den onde Aand, som Du kalder dine Lidenskaber,

og som Du skulde tæmme, undertvinge og træde under Fodder; hvis Du
ikke gjor dette, kan Du efter mine Anskuelser aldrig blive frelst i Guds
Rige." Profetiske Ord, som, hvis William havde lagt dem paa Hjerte,vilde

have frelst ham fra mange Onder og fra den beklagelige Stilling, hvori

hans^Opforsel siden bragte ham. Joseph raadede ham til at beholde sit



108 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

Apostelskab, og opstaa og gjore en alvorlig Anstrængelse for at over-

vinde sine Lidenskaber.

En Klage blev derpaa fremfort imod William Smith for det Forste

Præsidentskab, men Dagen for Forhoret skulde holdes, havde Fader

Smith, haus Broder John og hans Sonner Hyrum, Joseph og William en

Sammenkomst, hvor Fader Smith talte til dem paa en meget hoj tidelig

og rorende Maade. Guds Aand hvilede over dem, og William gjorde en

meget ydmyg Bekj endelse og bad Joseph om Tilgivelse for det Onde, han

havde tilfojet ham. En ydmyg og bekjendende Aand herskede iblandt

dem, og de bleve enige om fra den Stund af at ville bestræbe sig paa at

opbygge hverandre i Retfærdighed i alle Ting, og ikke lytte til de onde

Rygter angaaende hverandre. De lagde derpaa i Forening deres Hænder

paa Josephs Fætter Geo. A. Smith, der ojeblikkelig blev helbredet for et

heftigt, rheumatisk Anfald, som voldte ham stor Smerte. Da Raadet

Dagen efter traadte sammen, vedgik William ydmygt Klagen, som blev

fremfort imod ham, og bad Raadet og hele Forsamlingen om Tilgivelse,

som med Beredvillighed blev ham givet.

Joseph havde megen Smag for Sprog. Hvad Tid han havde tilovers,

anvendte han til at erhverve sig Kyndighed i dem. Han studerede

Græsk,og om Vinteren 1835-36 blev en hebraisk Skole oprettet i Kirt-

land med Hr. Joshua Seixas som Lærer, hvilken de ledende Ældster flit-

tig besogte. De vare meget velsignede i deres Studier, og idet Joseph

hentyder til deres Fremgang, siger han :
" Det synes, som om Herren

oplader vor Forstand paa en forunderlig Maade i Henseende til at forstaa

hans Ord i Grundsproget; og min Bon er, at Gud vil hastig udruste os med

Kundskab om ethvert Sprog og Tungemaal, saa at hans Tjenere maa gaa

ud og for sidste Gang tilbinde Loven og besegle Vidnesbyrdet."

Paa samme Tid var Modstanderen heller ikke uvirksom. Det ford-

rede al den Visdom og Kraft, som Joseph og de Ældster, der vare Et

med ham i Sind og Folelser, kunde udove, for at forebygge Strid og

Uenighed ibland dem, som kaldte sig Hellige. Flere af de tolv Apostler

og Halvfjerds lagde en overdreven Folsomhed for Dagen i mange Hen-

seender, og vare bange for at de ikke skulde nyde den Ære og Anseelse,

som de troede,det tilkom dem ifolge deres hoje og vigtige Kaldelse. Efter-

haanden som vi skride frem med vor Beretning, vil Læseren faa at se,

hvor bitre Frugter Besiddelsen af en'saadan Aand medforte, thi den foraar-

sagede tilsidst deres fuldstændige Udelukkelse af Kirken. Det saa derfor

ud, som om Satan var fast bestemt paa at faa indfort Adskillelse blandt

de Hellige, for derved at forhindre dem fra at modtage deres Begavelser.

Templet i Kirtland var nu efter 2^ Aars Forlob, da Grundstenen

forst blev lagt, saavidt færdigt, at Brodreue kunde begynde at udfore Or-

dinantser deri. Det bestod af en Stenbygning 80 Fod lang og 60 Fod bred

med 50 Fod hoje Mure og et Taarn,som ragede llOFod hojt iVejret. Indven-
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dig bestod det af to Hov^edhaller, hvoraf hver var 65 Fod lang og 55 Fod
bred med fire Forværelser og i overste Etage fem Skoleværelser.

Der var eu Ejendommelighed ved Ordningen af Bygningens Indre,

som gjorde den mere end almindelig hojtidelig, og en Foleise af hellig

Ærefrygt syntes at bemægtige sig Enhver, der ti'aadte indenfor dens

hellige Mure; ikke alene de Hellige, men ogsaa Fremmede lagde en hoj

Grad af Ærefrygt for Dagen ved Betrædelsen af denne Bygning. Fire

Talerstole, hvoraf de tre overste bestode af tre Halvcirkler, vare anbragte,

den ene ovenover den anden, i hver Ende af Bygningen; de fire i den

vestlige Ende vare bestemte for de præsiderende Embedsmænd af det Mel-

kisedikske Præstedomme, og de fire i den ostlige Ende for det Aaronske

Præstedomme. Enhver af disse Talerstole var adskilt ved et Forhæng
af hvidmalet Lærred, som nedlodes og oprulledes efter Behag. Foran
hver af disse to Kækker Talerstole var der et Nadverbord til Forvalt-

ningen af denne hellige Ordinantse, medens der i hvert Hjorne af Byg-
ningen fandtes en Forhojning for Sangerne, der saaledes vare fordelte

paa fire forskjellige Steder i Bygningen. Foruden de nævnte Forhæng
der adskilte Talerstolene, var der andre, som skare hinanden i rette

Vinkler, hvorved Hovedhallens Gulv blev delt i fire lige Dele, som hver

erholdt et halvt Sæt Talerstole. Den hele Bygning var solid opfort og

var en smuk Prove paa de Helliges Bygningskunst.

Den 21de Januar 1836 modte Joseph og hans Raadgivere, samt

Zions og Kirtlands Biskopper og deres Raadgivere i et af Værelserne i

Herrens Hus for at udfore Ordinantserne Salvelse og Tvætning. Evighe-

dens Syner bleve her opladte for deres Blik, og hellige Engle betjente

dem. Den Hojestes Kraft hvilede over dem, og hans Herlighed opfyldte

Huset, hvori de befandt sig, og de raabte Hosianna for Gud og Lammet.
I sin Beskrivelse over, hvad han saa, siger Joseph: "Himlene aabnedes

over os, og jeg saa Guds celestiale Rige og sammes Herlighed, enten i Lege-

met eller ude af Legemet kan jeg ikke sige. Jeg saa den Ports uover-

træfifelige Skjonhed, gjennem hvilken dette Riges Arvinger ville indgaa,

hvilken lignede kredsformede Ildflammer; ligeledes Guds skinnende

Throne, hvorpaa Faderen og Sonnen sadde. Jeg saa dette Riges skjonne

Gader, som syntes at være brolagte med Guld. Jeg saa Fædrene Adam
og Abraham og min Fader og Moder, min Broder Alvin, som for længe

siden var hensovet, og forundrede mig over, hvorledes han kunde have er-

holdt en Arvelod i dette Rige, da jeg vidste, at han havde forladt dette

Liv, forend Herren havde sat sin Haand til at indsamle Israel for anden

Gang, og var ikke bleven dobt til Syndernes Forladelse,

Saaledes kom Herrens Rost til mig sigende:

"Alle, som ere dode uden Kundskab om dette Evangelium, men som
vilde have annammet det, dersom de havde været tilladte at tove, skulle

blive Ar\nnger til Guds celestiale " Rige; ligeledes Alle, som do herefter
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uden Kundskab om det, som vilde have annammet det af deres ganske

Hjerte, skulle blive Arvinger til dette Rige; thi jeg Herren vil domme

alle Mennesker efter deres Gjerninger, overensstemmende med deres

Hjerters Attraa."

Og jeg saa ligeledes, at alle Bom, som do, inden de naa Ansvarlig-

hedsalderen, ere frelste i Himmelens celestiale Rige. Jeg saa Lammets

tolv AjDostler, som nu ere paa Jorden, og som nu holde Noglerne til den-

ne sidste Tjeneste i fremmede Lande, staaende tilsammen i en Kreds, me-

get udmattede, med lasede Klæder, opsvulmede Fodder og med nedslagne

Ojne og Jesus staaende midt iblandt dem, men de saa ham ikke. Frel-

seren saa paa dem og græd.

Jeg saa ogsaa Ældste McLellin i Syden, staaende paa en Hoj, om-

given af en stor Mængde, for hvem han prædikede, og en lam Mand staa-

ende foran ham, stottende sig ved sine Krykker ; han kastede dem ned og

sprang som en Hjort ved Guds mægtige Kraft. Ogsaa Broder Brigham

staaende i et fremmed Land i det fjerne Syd og Vest paa en Klippe, om-

given af omtrent et Dusin farvede Mænd, som syntes at være fjendtlige.

Han prædikede for'dem i deres eget Tungemaal, og en Guds Engel stod

ovenover hans Hoved med et draget Sværd i sin Haand,men han saa det

ikke. Og tilsidst saa jeg de Tolv i Guds celestiale Rige, Jeg saa ogsaa

Zions Forlosning, og mange Ting, som Menneskets Tunge ikke fuldelig

kan beskrive."

De ledende Ældster, som vare tilstede, bleve derpaa tvættede og sal-

vede. Forst bleve Præsidenterne for de forskjellige Kvorumer betjente,

hvorpaa disse igjen salvede Medlemmerne af deres respektive Kvorumer*

under hvilket Herrens Aand var rigelig udgydt over dem. De profeterede,

talte i Tungemaal og havde herlige Syner, medens Engle vare nærvær^i-

de og blandedesin Rost med deres. En af Brodrene saa endog iet Syn de

tolv Apostler i England, og profeterede, at et stort Arbejde vilde blive

udfort igjennem dem i de gamle Lande. I sin Glæde og Lyksalighed

over hvad de saa og horte, raabte de hojt Hosianna for Gud og Lammet,

og Ære for Gud i det Hojeste.
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TIENDE KAPITEL.
Beskrivelse over Indvielsen af Kirtlands Tempel.—Særlig Aabenbarelse af Guds

Kraft.—Ældsternes og de Helliges Begavelse.—Frelseren, Moses og Elias

vise sig for Joseph og Oliver Cowdery i flere paa hinanden folgende Syner.

—

Besog af Josephs Onkler etc.

Sondag den 27de Marts 1836 samledes de forskjellige Kvorumer af

Præstedommet og Folket i Herrens Hus, for paa denne Dag at indvie

det forste Tempel, som i denne Uddeling er bleven rejst til Guds Navns

Ære.

Det Melkisedikske og Aaronske Prsestedomme vare ordnede saaledes:

I den vestlige Ende af Huset indtoge Præsidenterne Frederick G. Wil-

liams, Joseph Smith sen. og William W. Phelps den forste Talerstol for

det Melkisedikske Præstedomme; Præsidenterne Joseph Smith jun., Hy-
rum Smith og Sidney Rigdon, den anden; Præsidenterne David Whitmer,

Oliver Cowdery og John Whitmer, den tredie; den fjerde Talerstol ind-

toges af Præsidenten for Hojpræsternes Kvorum og hans Raadgivere

aamt to Korsangere. De tolv Apostler havde Sæde i de tre forste Stader

tilLojre ; Præsidenten for Ældsternes Kvorum, hans to Raadgive og

Skriver i Sædet lige under de Tolv. Kirtlands Hojraad havde Sæde i de

tre forste Stader tilvenstre. Det fjerde Sæde under Hojraadet indtoges

af Warren A. Cowdery og Warren Parish, der forrettede som Skrivere.

I den ostlige Ende af Huset indtog Kirtlands Biskop, Newel K-
Whitney og hans Raadgivere, den forste Talerstol for det Aaronske

Præstedomme; Zions Biskop, Edward Partridge og hans Raadgivere,

den anden; Præsidenten for Præsternes Kvorum og hans Raadgivere,

den tredie; Præsidenten for Lærernes Kvorum og hans Raadgivere samt

en Korsanger, den] fjerde; Zions Hojraad tilhojre; Præsidenten for Dia-

konernes Kvorum og hans Raadgivere, det næste Sæde nedenfor dem, og

de syv Præsidenter for de Halvfjerdsindstyves Kvorum tilvenstre.

Klokken9 omFormiddagen aabnedes denne store og mindeværdigeDags

Hojtidelighed ved Præsident Sidney Rigdons Oplæsning af den 96de og

24de Salme. " Ere long the vail will be rent in twain, etc." blev afsun-

gen af Koret, og efterat Præsident Rigdon i inderlig Bon havde anholdt

for Naadens Throne, blev Salmen "O happy souls who pray, etc." sungen.

Præsident Rigdon læste derpaa det 18de, 19de og 20de Vers af det 18de

Kapitel i Matthæi Evangelium og prædikede især over det 20de Vers.

Han talte i halvtredie Time paa sin sædvanlige logiske Maade. Hans
Bon og Tale var meget kraftig, begejstret og passende for Lejligheden«

Saaledes bragte han Taarer i Manges Ojne ved paa en rorende Maade at
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beskrive det Arbejde, de Forsagelser og den Ængstelse, som de havde

udstaaet, der havde arbejdet paa at opfore dette Huses Mure, og tilfojede,

at der var dem, som havde vædet dem med Taarer i Nattens tause Skyg-

ger, medens de bade til Himmelens Gud, at han vilde beskytte dem og

standse de vanhellige Hænder paa samvittighedslose Undertrykkere, som

havde utalt den Forudsigelse, da Grundvolden blev lagt, at Murene al-

drig skulde blive fuldforte.

Med Hentydning paa sin Hovedtext anforte Taleren, at der i Frelse-

rens Dage var Synagoger, hvor Joderne tilbade Gud, og foruden disse

det prægtige Tempel i Jerusalem; dog da En ved en vis Lejlighed fore-

slog at folge ham, hvorsomhelst han gik, udbrod han, som var Arving til

alle Ting, ligesom En, der i sin Sjæls Bitterhed foler sin fornedrende

Fattigdom: "Rævene have Huler og Himmelens Fugle Reder, men

Menneskens Son har ikke det, hvortil han kan helde sit Hoved." Heraf

drog Taleren den Slutning, at den Hojeste ikke skrev sit Navn der eller

antog deres Dyrkelse, som opsendte deres Lofter og Tilbedelse der. Dette

var ojensynlig af den Kjendsgjerning, at de ikke vilde annamme Frel-

seren, men stodte ham ud af deres Midte, raabende: "Bort med ham! kors-

fæstham! korsfæstham!" Det var derfor klart,at hansAand ikke boede i dem.

De vare de udartede Sonner af ædle Forfædre, men de havde forlænge

siden dræbt Profeterne og Seerne, ved hvem Herren aabenbarede sig til

Menneskenes Born. De vare ikke ledede ved Aabenbaring. Dette, sagde

Taleren, var den store Vanskelighed iblandt dem

—

deres Vantro paa ny

Aabenbaring.

Han bemærkede endvidere, at deres Vantro paa ny Aabenbaring

var Midlet til at dele hin Slægt i de forskjellige Sekter og Partier, som

da existerede. De vare oprigtige Tilbedere, men deres Dyrkelse var

hverken fordret af dem eller antaget af Gud. Frelseren selv, som kjend-

te alle Menneskers Hjerter, kaldte dem en Slægt af Ogleunger. Det

var et afgjorende Bevis i hans Tanker, at som der var Farisæer, Saddu-

sæer, Herodianer, Essæer og mange andre afvigende Sekter, bleve de styre-

de af Menneskebud og Forskrifter, og enhver af dem havde noget Sære-

gent ved sig, men alle vare enige om een Ting, nemlig at modstaa og for-

folge Frelseren.

Han greb her Lejligheden til at bemærke, at en saadan Splidagtig-

hed i Folelsen altid vilde opstaa, naar Folk ikke blev ledet ved ny Aaben-

baring. Dette bragte ham til den uomstodelige Slutning, at den nær-

værende Tids forskjellige Sekter hvilede under den samme Fordommeise,

som dem, der existerede samtidig med Frelseren, thi de udviste den sam-

me Aand.

Han indrommede, at der var mange Huse, mange tilstrækkelig store,

byggede til Gudsdyrkelse, men ikke et eneste paa hele Jordens Overflade

undtagen dette var bygget ved guddommelig Aabenbaring'; og var det
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ikke derfor, kunde den kjære Forloser i disse oplyste og religiose Tider

sige til dem, som vilde folge ham: "Rævene" have Huler og Himmelens
Fugle Reder, men Menneskens Son har ikke det, hvortil han kan helde

sit Hoved."

Efterat have endt sin Tale, opfordrede Præsident Rigdon de forskjel-

lige Kvorumer saavelsom den hele Forsamling til at vise ved at rejse sig,at

de vare villige til at anerkjende Jo&eph Smith jun. som deres Profet og
Seer, og opholde ham som saadan i deres Bonner, hvilket Alle med Glæde
opfyldte.

Formiddags-Gudstjenesten endte med Korets Afsyngelse af Salmen:
"Now let us rejoice in the day of salvation," ete.

Efter et Ophold af tyve Minuter, hvorunder Forsamlingen forblev

siddende, aabnedes Eftermiddags-Forhandlingerne med Afsyngelsen af

Salmen: "This earth was once a garden place, " etc. Præsident Joseph
Smith jun. holdt derpaa en kort Tale og opfordrede de Tilstedeværende til

at anerkjende Præsidentskabet og de tolv Apostler som Profeter, Seere

og Aabenbarere, og til ligeledes at opholde dem i deres Bonner som saa-

danne. Alle de andre Kvorumer bleve derpaa, hvert i sin Orden, fore-

slaaede og antagne til Opholdelse, hvorefter Joseph profeterede og sagde,

at forsaavidt som de vilde opholde disse Mænd i deres forskjellige Stillin-

ger, vilde Herren velsigne dem, "ja i Kristi Navn skulle Himmelens Vel-

signelser tilhore Eder; og naar Herrens Salvede gaa ud for at forkynde

Ordet og bære Vidnesbyrd for denne Slægt, skulle de (Nationerne) blive

velsignede, dersom de annamme det, men hvis ikke, ville Guds Straffe-

domme snarlig ramme dem, indtil den Stat eller det Hus, som forkaster

dem, vorder odelagt."

Salmen: "How pleased and blest was I," blev derpaa sungen, hvoref-

ter Joseph opsendte folgende Indvielsesbon :

"Priset være dit Navn, o Herre, Israels Gud, som holder Pagterne og

viser Barmhjertighed mod dine Tjenere, som vandre oprigtigt for Dig af

deres ganske Hjerte ; Du,som har budet dine Tjenere at bygge et Hus til

dit Navn paa dette Sted. Og nu Du ser, o Herre, at dine Tjenere have
gjort efter din Befaling, og nu bede vi Dig, hellige Fader, i Jesu Kristi

din Sons Navn, i hvis Navn alene Menneskens Born kunne tjenes til Salio--

gjorelse, vi bede Dig, o Herre, at antage dette Hus, vore, dine Tjeneres

Hænderg Gjerninger, som Du bod os at bygge; thi Du veed, at vi have
gjort dette Arbejde under megen Trængsel; og i vor Fattigdom have vi

givet af det, vi havde, for at bygge et Hus til dit Navn, paa det

Menneskens Son kunde have et Sted, hvor han kunde aabenbare sio- for

sit Folk. Og som Du har sagt i en Aabenbaring, given til os, hvori Du
kalder os dine Venner, sigende : "Sammenkalder Eders hellige Forsam.
ling, som jeg har befalet Eder ; og da ikke Alle have Tro, saa soger méd
Flid og lærer hinanden Visdoms Ord

;
ja udsoger Visdoms Ord af de

H
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bedste Boger, soger Lærdom ved Læsning og ved Tro. Organiserer Eder,

bereder Alt, hvad nodvendigt er, og indretter et Hus, ja et Bedehus, et

Fastehus, et Troens Hus, et Hus til Lærdom, et Hus til Herlighed, et

Ordens Hus, ja et Guds Hus ; at Eders Indgang maa ske i Herrens Navn;

at Eders Udgang maa ske i Herrens Navn ; at alle Eders Hilsener maa

ske i Herrens Navn, med oploftede Hænder for den Allerhojeste."

Og nu hellige Fader, bede vi Dig at staa os, dit Folk, bi med din

Naade i Sammenkaldelsen af vor hojtidelige Forsamling, at det kan ske

til din Ære og vinde dit guddommelige Bifald, og paa saadan Maade, at

vi kunne blive fundne værdige for dit Aasyn til at sikre os Opfyldelsen af

de Forjættelser, som Du har givet os, dit Folk, i de til os givne Aaben-

baringer ; at din Herlighed maa hvile over dit Folk og over dette dit

Hus, som vi nu indvie til Dig, at det maa blive helliggiort og indviet til

at være helligt, og at din hellige Nærværelse maa bestandigen være i dette

Hus, og at Alle, som skulle træde over Herrens Huses Dortærskel, maa

fole din Magt, og fole sig nodte til at erkjende, at Du har helliget det, og

at det er dit Hus, et Sted for din Hellighed.

Og forund, o hellige Fader, at alle de, som skulle tilbede i dit Hus,

maa lære Visdoms Ord af de bedste Boger, og at de maa soge Lærdom

ved Læsning og tillige ved Tro, som Du har sagt, og at de maa voxe i

Dig og annamme en Fylde af din Hellig-Aand, og blive organiserede ef-

ter dine Love, og blive beredte til at annamme enhver nodvendig Ting,

og at dit Hus maa blive et Bedehus, et Troens Hus, et Herlighedens og

et Guds Hus, ja dit Hus ; at al dit Folks Indgang i dette Hus maa ske i

Herrens Navn, og at al Udgang af dette Hus maa ske i Herrens Navn, og

at alle deres Hilsener maa ske i Herrens Navn med hellige Hænder, op-

loftede for den Allerhojeste, og at intet Urent maa tillades at komme ind

i dit Hus og besmitte det ; og naar nogen af dit Folk overtræder, at de

hasteligen maa fortryde det og vende tilbage til Dig, og finde Naade for

dit Aasyn, og blive gjenindsatte til de Velsignelser, som Du har forord-

net at skulle udoses over dem, som tilbede Dig i dit Hus.

Og vi bede Dig, hellige Fader, at dine Tjenere maa gaa ud fra dette

Hus, udrustede med din Kraft, og at dit Navn maa være paa dem, og

Herlighed rundt omkring dem, og dine Engle have Varetægt over dem

;

og at de fra dette Sted maa bære overordentlig store og herlige Tidender

i Sandhed til Jordens Ender, at de kunne vide, at dette er dit Væfk, og at

Du har udrakt din Haand for at fuldfore det, som Du har talet ved Pro-

feternes Mund angaaende de sidste Dage.

Vi bede Dig, hellige Fader, at befæste dit Folk, som skal tilbede og

hæderligen have et Navn og en Stilling i dette dit Hus, i alle Slægter og

i al Evighed, at intet Vaaben, dannet imod dem, skal lykkes ; at den,

som graver en Grav tor dem, skal selv falde i samme ; at ingen Forening

af Ugudelige skal have Magt til at opstaa og sejre over dit Folk, paa
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hvem dit Kavn skal lægges i dit Hus ; og dersom noget Folk skal opstaa

imod dit Folk, maa din Vrede optæendes imod dem, og dei-som de slaa-

dit Folk, vil Du slaa dem og stride for dit Folk, som Du gjorde paa
Stridens Dag, at de maa blive udfriede af alle deres Fjenders Hænder.

Vi bede Dig, hellige Fader, at beskjæmme, bestyrte og forvirre alle

dem, som have udspredt lognagtige Beretninger over hele Verden angaa-

ende din Tjener eller dine Tjenere, dersom de ikke ville omvende sig

naar det evige Evangelium skal forkyndes i deres Oren, og at alle deres

Gjerninger maa tilintetgjores og fejes bort ved Hagl og ved de Straffe-

domme,som Du vil sende over dem i diu Vrede, at der kan blive en Ende
paa Logne og Bagtalelser imod dit Folk ; thi Du veed, o Herre, at dine

Tjenere have været uskyldige for Dig i at bære Vidnesbyrd om dit Navn,
for hvilket de have lidt disse Ting ; derfor anraabe vi Dig om en fuld-

stændig Befrielse fra dette Aag ; bryd det af, o Herre ; bryd det af fra

dine Tjeneres Hals ved din Magt, at vi kunne staa op midt iblandt denne

Slægt og gjore din Gjerning.

O Jehova I hav Medlidenhed med dit Folk, og som alle Mennesker

synde,tilgiv dit Folks Overtrædelser, og lad dem for stedse være udslettede.

Lad dine Tjeneres Salvelse blive beseglet paa dem ved Kraften fra det

Hoje; lad det blive opfyldt paa dem, som paa hine paa Pintsefestens Dag.'

lad Tungemaalsgaven blive udgydt paa dit Folk, ja klovne Tunger som
af Ild, og Fortolkningen deraf, og lad dit Hus vorde fyldt af din Herlighed

som af et fremfarende vældigt Vejr. Læg Pagtens Vidnesbyrd paa dine

Tjenere, at naar de gaa ud og forkynde dit Ord, de maa besegle Loven,

og berede dine Helliges Hjerter for alle de Straffedomme, som Du er ifærd

med at udsende i din Vrede over Jordens Beboere, paa Grund af deres

Overtrædelser, at dit Folk ikke maa forsmægte paa Nodens Dag.

Og i hvilken Stad dine Tjenere komme ind, og Folket i den Stad

annammer deres Vidnesbyrd, lad din Fred og Frelse være over dem,

at de maa udsamle de Retfærdige af den Stad, at de maa komme ud til

Zion eller dens Staver, dine beskikkede Steder, med evige Glædessange

;

og indtil dette bliver fuldendt, lad ikke dine Straffedomme falde paa den

Stad.

Og i hvilken Stad dine Tjenere komme ind, og Folket i den Stad

annammer ikke dine Tjeneres Vidnesbyrd, og dine Tjenere advare dem
til at frelse sig fra denne vanartige Slægt, lad det være over den Stad ef-

ter det, som Du har talet ved dine Profeters Mund ; men befri Du, o Je-

hova, vi boufalde Dig, dine Tjenere fra deres Hænder, og rens dem fra deres

Blod. O Herre I vi glæde os ikke i vore Medmenneskers Odelæggelse,

deres Sjæle ere kostbare for Dig, men dit Ord maa opfyldes ; hjælp dine

Tjenere til at sige, understottede af din Naade : din Villie ske, o Herre,

og ikke vor.
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Yi yide, at Du ved dine Profetei*s Mund har talet skrs^kkelige

Ting angaaende de Onde i de sidste Dage—at Du vil udose dine Straf-

ledomme uden Maal ; derfor, o Herre, befri dit Folk fra de Ugudeliges

Elendighed ; dygtiggjor dine Tjenere til at besegle Loven og opbinde Vid-

nesbyrdet, paa det de maa blive beredte imod Opbrændeisens Dag.

Vi bede Dig, hellige Fader, at ihukomme dem, som ere blevne fordrev-

ne (af Indvaanerne i Jackson County, Missouri) fra deres Arvelande, og

bryd, o Herre, dette Trængselens Aag, som har været paalagt dem.

Du veed, o Herre, at de i en hoj Grad have været undertrykte og

plagede af onde Mennesker, og vore Hjerter flyde over af Sorg paa Grund

af deres sorgelige Byrder. O Herre I hvorlænge vil Du taale, at dit Folk

skal udholde denne Trængsel, og at Raabene fra deres Uskyldige skulle

komme op for dine Oren, og Rogen af deres Blod opstige som et Vidnes-

byrd for Dig, uden at lægge dit Vidnesbyi'd for Dagen til deres Bedste ?

Hav Barmhjertighed, o Herre, med hin ugudelige Pobel,som har for-

drevet dit Folk, at de maa ophore at plyndre, at de maa omvende sig fra

deres Synder, dersom de ville fortryde dem ; men dersom de ikke ville, lad

din Arm ses, o Herre, og forlos det, hvilket Du beskikkede til et Zion for

dit Folk:

Og dersom det ikke kan være anderledes, og paa det dit Folks Sag

ikke maa gaa tilgrunde for Dig, maa din Vrede optændes, og din Harme

falde .paa vore Forfolgere, at de maa blive udryddede, baade Rod og

Grene, fra at være under Himmelen ; men forsaavidt som de ville omvende

sig, er Du naadig og barmhjertig og vil afvende din Vrede, naar Du ser

paa din Salvedes Aasyn.

Hav Barmhjertighed, o Herre, med alle Jordens Nationer, hav

Barmhjertighed med vort Lands Regenter, maa de Priuciper, nemlig vort

Lands Konstitution, som blev saa hæderligeu og ædelt forsvarede af vore

Fædre, være grundfæstede for stedse ; ihukom Kongerne, Fyrsterne, de

Adelige og Jordens Store, og alle Folk og Kirkesamfund, og alle Fattige,

Trængende og Plagede paa Jorden, at deres Hjerter maa blodgjores, naar

dine Tjenere skulle gaa ud fra dit Hus, o Jehova, for at bære Vidnesbyrd

om dit Navn, at deres Fordomme maa give efter for Sandheden, og dit

Folk erholde Yndest for Alles Aasyn, at alle Jordens Ender maakjende,

at vi,dine Tjenere, have hort din Rost, og at Du har sendt os, at fra alle

Folk, dine Tjenere, Jakobs Souner, maa udsamle de Retfierdige for at

bygge en hellig Stad til dit Navn, ligesom Du haver budet dem.

Vi bede Dig at beskikke Zions andre Staver, foruden denne ene,

som Du har beskikket, at Indsamlingen af dit Folk maa rulle frem i stor

Kraft og Majestæt og dit Værk udfores hastigt i Retfærdighed.

Nu disse Ord, o Herre, have vi talet for dit Aasyn, angaaende

Aabenbaringerne og Befalingerne, som Du har givet os, der ere forene-

de med Hedningerne, men Du veed, at Du har en stor Kjærlighed for
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Jakobs Bom, som have været adspredte paa Bjergene i en lang Tid, paa

en skyfuld og mork Dag ; vi bede Dig derfor at have Barmhjertighed

med Jakobs Bom, at Jerusalem fra denne Time af maa begynde at vorde

forlost, og at Trældommens Aag maa begynde at blive brudt af fra

Davids Hus, og Juda Bom maa begynde at vende tilbage til de Lande>

som Du gav Abraham, deres Fader, og bevirke, at Levningerne af Jakob,

som have været forbandede og slagne, paa Grund af deres Overtrædelser,

maa omvendes fra deres vilde og barbariske Tilstand til Fylden af det

evige Evangelium, at de maa nedlægge deres Blodsudgydelses Vaaben og

ophore med deres Opror ; og maa alle de adspredte Levninger af Israel,

som have været fordrevne til Jordens Ender, komme til Kundskab om
Sandheden, tro pa^ Messias, og blive forloste fra Undertrykkelsen, og

glæde sig for dit Aasyn.

O Herre I ihukom din Tjener, Joseph 'Smith junior, og alle hans

Trængsler og Forfolgelser, hvorledes han har gjort Pagt med Jehova og

aflagt et hojtideligt Lofte til Dig, o Jakobs mægtige Gud, og de Befalin-

ger, som Du har givet ham, og at han oprigtigen har bestræbt sig for at

gjore din Yillie. Hav Barmhjertighed, o Herre, med hans Hustru og

Born, at de maa vorde ophojede i din Nærværelse, og bevares ved din

plejende Haand ; hav Barmhjertighed med alle^deres Paarorende, at deres

Fordomme maa opbrydes og bortryddes ligesom ved en Flod, at de maa
blive omvendte og forloste med Israel og kjende, at Du er Gud.

Ihukom, o Herre, Præsidenterne, ja alle din Kirkes Præsidenter, at

din hojre Haand maa ophoje dem, tilligemed alle deres Familier og Paa-

rorende, at deres Navne maa stedse fortsættes og haves i evig Erindring

fra Slægt til Slægt.

Ihukom Alle i din Kirke, o Herre, tilligemed alle deres Familier,

og alle deres Paarorende, samt alle deres Syge og Plagede, tilligemed de

Fattige og Sagtmodige paa Jorden, at Riget, som Du har sat op foruden

Hænder, maa vorde et stort Bjerg og fylde hele Jorden; at din Kirke

maa komme ud af Mokhedens Orken, og straale ren som Maanen, klar

som Solen og frygtelig som en Hær under Bannere, og blive smykket

som en Brud til den Dag, da Du skal afslore Himlene, og faa Bjergene

til at smelte ved din Nærværelse, og Dalene til at hojnes, og de ujævne

Steder til at vorde jævne; at din Herlighed maa fylde Jorden, at naar

Basunen skal lyde for de Dode, vi maa blive tagne op i Skyen for at mode

Dig, at vi altid maa være med Herren, at vore Klæder maa være rene,

at vi maa være iforte Retfærdigheds Kjortler, med Palmegrene i vore

Hænder, og Herligheds Kroner paa vore Hoveder, og hoste evig Glæde

for alle vore Lidelser.

O Herre Gud, Du Almægtigel hor disse vore Bonner, og bonhor os

fra Himmelen, din hellige Bolig, hvor Du sidder paa din Throne med
herlighed, Hæder Magt, Majestæt, Vælde, Herredomme, Sandhed, Retfær-
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dighed, Dom, Barmhjertighed og en Uendelighed af Fylde fra Evighed til

Evighed,

O hor! O hor! O hor os, o Herre, og bonhor disse Bonner og antag

Indvielsen til Dig af dette Hus, vore Hænders Gjerninger, som vi have

bygget til dit Navn! og ligesaa denne Kirke til at lægge dit Navn paaden;

og hjælp os ved din Aands Kraft, at vi maa blande vore Roster med de

klare, skinnende Serafer, som omgive din Throne, med Udbrud af Pris,

syngende Hosianna for Gud og Lammet ; og lad disse dine Salvede blive

iforte med Saliggj oreise, og dine Hellige raabe hojt af Fryd. Amen og

Amen!

"

Koret sang derpaa : "The spirit of God like a fire is burning," etc,

hvorpaa Joseph stod frem og spurgte de forskjellige Kvorumer særskilt,

og derpaa den hele Forsamling, om de antoge den opsendte Indvielses-

bon og anerkjendte Huset fdr indviet, hvortil de svarede bekræftende i et-

hvert Tilfælde.

Medens Nadveren blev omdelt, stod Joseph og en Del andre Æld-

ster frem og bare Vidnesbyrd. Iblandt Andre talte Brigham Young i

Tungemaal og Ældste F. G. Villiams bevidnede, at medens Præsident

Kigdon bad sin forste Bon, kom en Engel ind i Værelset og tog Plads i-

mellem Fader Smith og Jiam, hvor han forblev under Bonnen. Dagens

Forhandlinger sluttedes med et lydeligt Hosianna, Hosianna for Gud og

Lammet, udtalt tre Gange, hver Gang beseglet med et Amen, Amen og

Amen.
Om Aftenen modte Joseph atter sammen med de forskjellige Kvoru-

mer, og gav dem Undervisning om Profetiens Aand og Ordinantsen Fod-

tvætning, som de skulde forrette den paafolgende Onsdag. Han opford-

rede Forsamlingen til at tale og ikke være bange for at profetere, "thi,"

sagde han, "dersom I profetere om, at Hojene skulle synke og Dalene

hæve sig, og at Zions Fjender skulle falde og Guds Rige rejse sig, da

skal det ske. Undertryk ikke ' Aanden, thi den Forste, der aabner sin

Mund, skal modtage Profetiens Aand.

"

Ældste Geo. A. Smith opstod og begyndte at profetere, da en Larm
blev hort, ligesom Lyden af et fremfarende vældigt Vejr, som fyldte Temp-

let, og hele Forsamlingen opstod paa engang, paavirket af en usynlig

Magt ; Mange begyndte at tale i Tungemaal og at profetere ; Andre saa

herlige Syner; selv saa Joseph Templet opfyldt af Engle, hvilken

Kjendsgjerning han meddelte Forsamlingen. Folket i Nabolaget kom
lobende sammen, thi de horte en usædvanlig Lyd indenfor og saa et skin-

nende Lys som en Ildstotte at hvile over Templet og vare forundrede

over det, som tildrog sig. Antallet af de tilstedeværende Embedsmænd ved

denne Lejlighed var 416, hvilket var et storre Antal, end som nogen-

sinde for havde forsamlet sig ved nogen tidligere Lejlighed.

Den 29de Marts Kl. 11 Form. modte Præsidenterne Joseph Smith
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jun., Sidney Rigdon, Frederick G. Williams, Hyrum Smith og Oliver

Cowdery i det Allerhelligste i Herrens Hus og auraabte Herren om en

Aabenbaring angaaende deres Rejse til Zion og andre vigtige Ting. Ef-

ter derpaa at have forenet sig i Bon, skete Aandens Rost til dem sigende,

at de skulde gaa ind i det Allerhelligste tre Gange, og ligeledes tilkalde

de andre Præsidenter, de to Biskopper og deres Raadgivere og indtage

deres Pladse i den Orden, som skulde bliye dem anvist. Ligeledes bleve

de befalede at faste hele Dagen og Natten, og dersom de vilde ydmyge
sig tilstrækkeligt for Herren, skulde de faa videre Meddelelse fra ham.

De sendte derpaa Bud efter de andre Brodre, som strax indfandt sig, og

Herrens Ord skete atter til dem ved Joseph, sigende, at de, som vare

indkomne paa dette hellige Sted, skulde ikke forlade Huset for om Mor-

genen, men skulde sende Bud efter saadanne Ting, som de behovede, og

medens de opholdt sig i Templet, skulde de to deres Fodder og nyde Sa-

kramentet,at dekunde blive helligede for ham,og derved blive skikkede til

at forrette i deres Kald den paafolgende Morgen, og to de Ældstes Fod-

der.

I Overensstemmelse hermed skrede^ de til at rense deres Ansigter og

to deres Fodder . Præsident Sidney Rigdon toede forst Præsident Joseph

Smith jun. 's Fodder og blev derpaa toet af ham igjen ; Præsident Rig-

don toede derefter Præsidenterne Joseph Smith sen. og Hyrum Smith;

Præsident Joseph Smith jun. toede Præsident Frederick G. Williams, og

Præsident Hyrum Smith toede siden Præsidenterne David Whitmers

og Oliver Cowderys Fodder. Præsident David Whitm3r toede Præsident

William W. Phelps Fodder, og denne toede igjen Præsident David Whit-

mers Fodder. Biskopperne og deres Raadgivere bleve derpaa toede,

hvorefter de node Brodet og Vinen. Den Hellig-Aand^hvilede over dem,

og de forbleve i Herrens Hus hele Natten, profeterede og prisede Her-

ren.

Dagen efter, den 30te Marts Kl. S, modte ifolge tidligere Bestem-

melse Præsidentskabet, de Tolv, Hojraadene, Biskopperene og deres

ganske Kvorum, Ældsterne og alle Stavens Embedsmænd i det Hele om-

trent 300, i Herrens Tempel for at foretage Ordinantsen Fodtvætning.

Joseph besteg Talerstolen og bemærkede,at de havde gjennemgaaet mange

Prover og Gjenvordigheder siden Kirkens Organisation og at dette var

et Jubelaar, en Glædestid for dem ; og da det var sandsynligt, at de ikke

vilde komme til at forlade Huset forend om Morgenen, var det nodven-

digt at gjore et Sammenskud og affærdige Sendebud efter Brod og Vin,

hvilket derpaa blev gjort.

Ballier, Vand og Haandklæder bleve beredte, hvorpaa Joseph kaldte

Huset tilorden, og Præsidentskabet gav sig ifærd med at to de Tolvs Fod-

der, og udtalte mange Velsignelser og Profetier paa deres Hoveder i den

Herres Jesu Navn : derpaa skrede de Tolv til at to Fodderne paa Præsi-
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denterne over de forskjellige Kvorumer, og vedbleve saaledes at profetere,

velsigne og besegle hverandre med Hosianna og Amen til næsten Kl. 7

om Aftenen.

Brodet og Vinen bragtes derpaa ind, og medens det blev omdelt

iblandt Mængden, stod Joseph frem og bemærkede,at Tiden, som var dem

paalagt, da de skulde tove i Kirtland for at blive begavede, vilde være

udrunden om nogle faa Dage, og da skulde Ældsterne gaa ud og Enhver

maatte staa for sig selv, eftersom det ikke var nodvendigt, at de skulde

udsendes to og to som i forrige Tider, men de skulde gaa ud i al Sagt-

modighed og Besindighed og prædike Jesum Kristum og ham korsfæstet,

og ikke stride med Andre paa Grund af deres Tro og Religionssystemer,

men vedblive at folge et stadigt Lob. Dette meddelte han dem paa Befa-

lings Vis og tilfqjede, at alle dem, som ikke iagttoge det, vilde neddrage

Forfolgelse over sig, medens de, som iagttoge det, vilde stedse være fyldte

med den Hellig-Aand ; dette udtalte han som en Profeti,og beseglede det

med et Hosianna og Amen.

Han dvælede derpaa for nogen Tid ved de Tolvs og Halvfjerdsinds-

t3rves Pligter, og bemærkede sluttelig til Kvorumerne, at han nu havde

fuldendt Kirkens Organisation, og at de havde gjennemgaaet alle de nod-

vendige Ceremonier, at han havde givet dem al den Undervisning, de be-

hovede, og at de nu havde Frihed til, efterat have modtaget deres Kalds-

breve, at gaa frem og opbygge Guds Rige. Da han havde tilbragt Nat-

ten i Fors-ejen med at forrette for Herren i hans Tempel, og skulde over-

være en anden Indvielse Dag'^n efter, fandt han det tjenligt i Forening

med Præsidentskabet at trække sig tilbage, og overlade Forsamlingen til

de Tolvs Varetægt.

Brodrene, som bleve tilbage, vedbleve at opmuntre hverandre, pro-

fetere og tale i Tungemaal til Kl. 5 om Morgenen. Frelseren viste sig

for Nogle, medens Engle betjente Andre, "og det var," skriver Joseph, "i

Sandhed en Pintsefest og en Begavelse, som længe vif erindres ; thi Lyden

skal udgaa fra dette Sted til den ganske Verden, og denne Dags Begi-

venheder skulle gaa iarv til alle Nationer paa den hellige Histories

Blade, og ligesom Pintsefestens Dag saaledes skal ogsaa denne Dag tæl-

les og hojtideligholdes som et Jubelaar og en Glædestid for den allerhoj-

este Guds Hellige."

Den paafolgende Dag gjentoges Indvielses-Ceremonierne af Herrens

Hus til Gavn for dem, som den /oregaaende Sabbat ikke kunde faa Lej-

lighed til at komme ind.

Ældsternes Begavelse bevirkede, at Guds Gjerning tog et betydeligt

Opsving, idet Evangeliet fra nu af blev prædiket i en langt storre Ud-

strækning og med meget storre Kraft.

Sondag den 3die April prædikede Thomas B. Marsh og Da^^d "W

Patten, to af de Tolv, for en opmærksom Forsamling paa omtrent et tu-
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sinde Personer i Herrens Hus, og efterat Nadveren om Eftermiddagen

var bleven omdelt, blev Forhænget i Templet nedladt, og Joseph og Oli-

ver Cowdery bojede sig i stille og andægtig Bon for den Almætige, som
derpaa oplod folgende Syn for dem begge. Joseph skriver saaledes her-

om:

"Sloret blev taget bort fra vor Aand, og vor Forstands Ojne bleve

opladte. Vi saa Herren staaende paa Talerstolens Brystværn foran os,

og under hans Fodder var et belagt Arbejde af rent Guld i Kulor lige-

som Bernsten. Hans Ojne vare som Ildsluer, Haaret paa hans Hoved
var hvidt ligesom den hvide Sne, hans Aasyn skinnede med en klarere

Glands end Solens, og hans Rost var som mange Vandes Lyd, ja Jehovas

Rost, som sagde :

"Jeg er den Forste og den Sidste, jeger den, som lever, jeg er den,

som blev ihjelslagen, jeg er Eders Talsmand hos Faderen. Se, Eders Syn-

der ere Eder tilgivne, I ere rene for mig, oplofter derfor Eders Hoveder

og fi-yder Eder, og lader Eders Brodres Hjerter fryde sig, og lad alt mit

Folks Hjerter fryde sig, som har med deres Styrke bygget dette Hus til

mit Navn ; thi se, jeg har antaget dette Hus, og mit Navn skal være her,

og jeg vil aabenbare mig for mit Folk i Barmhjertighed i dette Hus, ja,

leg vil vise mig for mine Tjenere og tale til dem med min egen Rost, der-.

Som mit Folk vil holde mine Befalinger, og ikke besmitte dette hellige

Hus, ja Tusinders og Titusinders Hjerter skulle hojligen fryde sig paa

Grund af de Velsignelser, som skulle udgydes og den Begavelse, som skal

udoses over mit Folks Hoveder. Saa ske det. Amen !"

Da dette Syn sluttede, aabnede Himlene sig paany og Moses viste sig

for os, og overdrog os Noglerne til ludsamlingen af Israel fra Jordens

fire Hjorner og til at fore de ti Stammer fra Nordenlaud.

Derefter viste Elias sig og overdrog os Husholdningen af Abrahams
Evangelium sigende, at i os og vor Sæd skulde alle Slægter efter os blive

velsignede.

Da dette Syn var tilende, aabnede sig et andet stort og herligt Syn,

thi Elias, Profeten,' som blev optagen til Himmelen uden at smage Do-
den, stod foran os og sagde

:

"Se," Tiden er fuldkommen inde, som omtaltes ved Malakiæ Mund,
der bevidnede, at jeg, Elias, skulde sendes forend Herrens den store og

forfærdelige Dag kommer, for at vende Fædrenes Hjerter til Bornene og

Bornenes Hjerter til Fædrene, at den ganske Jord ikke skal blive slagen

med Band. Derfor ovei-drages denne Husholdnings Nogler i Eders

Hænder, og derved kunne I vide, at Herrens store og forfærdelige Dag
nærmer sig, ja er for Doren."

I Maj Maaned ankom to af Josephs Onkler, Asahel og Silas Smith,

tilligemed deres Familier til Kirtland, og bragte desuden med sig deres

bedagede Moder—Josephs Bedstemoder—Mary Smith, en gammel Dame
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paa 93 Aar, som kort forud havde foretaget eu Rejse paa omtrent 600

Mile for at besoge sine Bom. Hun var meget glad og tilfreds over at se

Joseph. Hendes Mand, Asahel Smith sen., Josephs Bedstefader, havde

for længere Tid tilbage profeteret, at der skulde opstaa en Profet i

hans Familie, og da han kort for sin Dod modtog Mormons Bog og næs-

ten havde læst den igjennem, erklærede han, at Joseph netop var denne

Profet. Josephs Bedstemoder havde oplevet at se sin Mands Ord gaa i Op-

fyldelse og i Kjodet at se sin Sonneson, hvem Herren saa hojligen havde

benaadet. Som rimeligt kunde være, var hendes Glæde derfor meget

stor. I ti Dage efter hendes Ankomst til Kirtland nod hun sine fire Son-

ners og deres Familiers Selskab, hvorpaa hun stille og rolig uden nogen

tilsyneladende Kamp eller Smerte sov hen den 28de Maj. Hendes' Pige-

navn var Mary Duty og blev i Februar 1767 ægteviet til Asahel Smith,

med hvem hun levede sammen i det lange Tidsrum af 64 Aar, og opdrog

11 Born til Mandbarhed. Hun overlevede sin Mand i fem Aar. Ved hans

Dod talte deres direkte Efterkommere 110 Sjæle.
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ELLEVTE KAPITEL.

Pobelen i ClayCounty, Mo., vedtager Resolutioner imod de Hellige, som derpaa

forlade Countietog nedsætte sig i Egnen omkring Shoal Creek.—Staden Far

West anlægges.—Willard Richards dubes.—Kirtlands " Sikkerheds-Selskab"

oprettes.—En over hele Nationen herskende Spekulationsaand griber ogsaa

dybt omkring sig i Kirken.—Den furste udenlandske Mission.—H. C.Kim-

ball,0. Hyde,W. Richards o. Fl. afrejse til Storbritannien.—Deres Ankomst

til Liverpool.—"Sandhed vil sejre."—Evangeliets Dur aabnes for Englands

Indvaanere.—Modstanderens Magt tilkjendegives.—Den forste Daab i Eng-

land.—Præsten Mathews dober sig selv i Floden Ouse.—Den furste Konfer-

ence i England.—Ældsterne Kimball og Hyde vende tilbage til Amerika.

At domme efter de Lidelser, som de Hellige i Missouri havde gien-

uemgaaet, paa Grund af de allerede beskrevne Pobeloptojer dersteds>

skulde man tro, at de nu vilde blive ladte i Fred og uforstyrret kunne

varetage deres fredelige Sysler, men det forholdt sig ikke saaledes ; det

saa derimod ud til at være aldeles forgjæves at vente Fred og Rolighed

i dette Land, hvis ugudelige Beboere havde besluttet, ikke at give de

Hellige nogen Hvile. De vare bange for dem og deres stedse voxende An-

tal. Idet de stolede paa deres Slaver for deres Udkomme, kunde de

ikke taale at se et Folk i deres Midte, som arbejdede for sit Ophold med
sine egne Hænder, men sammenrottede sig for at iværksætte de Helliges

totale Uddrivelse af Laudet. Et offentligt Mode blev folgelig sammen-

kaldt og afholdt den 29de Juni 1836 i Raadhuset i Byen Liberty, Clay

County, ved hvilket en Komite bestaaende af ni Mænd blev beskikket til

art gjore Udkast til Resolutioner, som skulde tilkjeudegive Modets Folel-

ser. Denne Komite blev snart enig om en Rapport, som derpaa blev op-

læst og vedtaget af Forsamlingen. Tredive Aar ere nu henrundne, siden

denne Rapport og disse Resolutioner bleve vedtagne, og ved idag at læse

dem over samt tilbagekalde i Erindringen de Begivenheder, som siden have

fundet Sted i Clay County og det ovrige Missouri, nodes vi til at udbryde:

Hvor forunderligt Gud har virket for at opfylde sine Forjættelser og

hævne sine Udvalgte I Rapporten begynder med en Fremstilling af de

Omstændigheder, hvorunder de Hellige forst nedsatte sig i Clay County*

og gaar derpaa over til at omtale en forestaaende Krisis samt fremholder

som en Nodvendighed, at de Hellige af Hensyn til de gamle Beboere,

deres Familier og Countiets Interesser maa forlade Laudet, og vedbliver

saaledes : "De ere Mænd fra Osten, hvis Sæder, Levemaade og Skikke,

ja endog Talemaader, ere væsentlig forskjellige fra vore. De ere Ikke-

Slaveholdere og ere imod Slaveriet, hvilket paa denne besynderlige Tid,
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da Abolitionismen har oploftet sit vanskabte og hæslige Aasyn i vort

Land, er vel skikket til at opvække dybe og varige Fordomme i en-

hver Kommune, hvor Slaveriet taales og beskyttes. Foruden alt dette

anklages de for ligesom tidligere at vedligeholde en stadig Forbindelse

med Indianerstammerne paa vore Grændser, og erklære endog fra Prædi-

kestolen, at Indianerne ere en Del af Guds udvalgte Folk, og ere be-

stemte af Himmelen til at arve dette Land i Fællesskab med dem."

Disse vare de eneste Klager, som kunde anféres imod de Hellige,

naar undtages, at man beskyldte dem for, at have givet Opmuntring til

den hurtige Indvandring af deres Sodskende fra andre Stater, og selv at

have opkjobt Land, derved visende deres Tilbojelighed til at ville bosætte

sig i Countiet for bestandig.

De Hellige skulde forlade Landet, fordi de vare Mænd fra Osten og

Ikke-Slaveholdere I Siden den Tid have Armeer, anforte af Generaler

fra Osten, gjennemkrydset Staten i enhver Retning, befriet Slaverne og

ladet Folket fole alle en Borgerkrigs Rædsler. Ved at tvinge de Hel-

lige til at forlade dem, troede de at undgaa en Borgerkrig og blive

istand til at leve i Fred og uforstyrret Besiddelse af deres Slaver ; men

hvor grusomt skuffede de ikke sig selv, eller rettere lode Djævelen skuffe

sig, hvilket de senere Aars Begivenheder tilfulde have godtgjort.

De anbefalede Territoriet Wisconsin, der dengang ikke var optaget i

Unionen som Stat og kun var ringe beboet, som et passende Sted for de

Hellige at flytte til, men erklærede paa samme Tid, at de "ikke gjorde

Paastand paa at have den mindste Ret til under Beskyttelse af Landets

Konstitution og Love at fordrive dem med Magt."

De af Indvaanerne i Clay County opsatte Resolutioner bleve der-

paa forelagte de Hellige til Overvejelse, i hvilket Ojemed et Mode blev

sammenkaldt af Ældsterne den 1ste Juli. Resolutioner, ledsagede af en

Indledning, som var holdt i en mild og venlig Tone, og som forsvarede de

Hellige imod de Beskyldninger, der vare fremforte imod dem, opsattes

og vedtoges af dette Mode. Ligeledes udtrykte Brodrene sin Bered-

villighed til at forlade Countiet, saasnart som det var dem muligt og at

bruge deres Indflydelse for at faa Kirken til at gjore det Samme. Bor-

gerne i Clay County holdt derpaa atter et Mode, ved hvilket de antoge

de Helliges Resolutioner som fuldkommen tilfredsstillende. Allerede i

Begyndelsen af September og Oktober Maaned begyndte de Hellige at

iværksætte deres Flytning fra Clay County til Shoal Creek, et Sted be-

liggende omtrent 35 Mile nordost for Liberty og dengang tilhorende Ray
County. De Hellige havde boet i Clay County i omtrent 2 J Aarog havde

i denne Tid ved sin Sparsommelighed og Forsigtighed atter begyndt at

erhverve sig Midler og komme i Besiddelse af hyggelige Hjem, men
hellere end at paadrage sig nye Forfolgelser, valgte de at opofre det Hele

og vælge et andet Nedsættelsessted.
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Egneu omkring Shoal Creek, hvor de nu nedsatte sig, var i det Hele
kun beboet af syv Mænd, og disse Mænd ernærede sig'udelukkende af at

samle Honning fra den Masse vilde Bier, som fandtes i Skovene langs

Yasdragene og som lavede deres Kuber i de hule Træer. Disse Mænd
vare imidlertid villige til at afhænde deres Ejendomme til de Hellige

mod en rimelig Godtgjorelse, hvorved de Hellige bleve Enebesiddere af

Landet. Det var forovrigt en Egu, som Indvaanerne af Missouri ikke

brode sig synderligt om, da de faa Skove, som fandtes, kun afgave ubety-

delig Tommer, men for de Hellige var det et Hjem, som de efter deres

mange Vandringer og Mojsommeligheder havde Udsigt til at beholde i

Fred. De nedsatte sig derpaa i Mængde paa dette Sted, opkjobte Lan-

det af Regieringen og vare om Efteraaret og Vinteren travlt beskjæfti-

gede med at bygge Huse og gjore Forberedelser til at plante og saa det

kommende Foraar. Allerede i December s. A. ansogté"de den lovgiven-

de Forsamling i Missouri om at blive indlemmet i Staten som et nyt

County, hvilket blev dem tilstaaet, og Countiet fik Navn af Caldwell.

Ikke længe efter begyndte de at anlægge en Stad, som blev benævnet

Far West, og om Foraaet 1837 gjordes Forberedelser til at bygge et Her-

rens Hus eller Tempel paa dette Sted. Grunden til denne Bygning blev

brudt den 3die Juli 1837, ved hvilken Lejlighed oyer 1500 af de Hel-

lige vare tilstede. Far West havde paa denne Tid omtrent 100 Huse, og

de Hellige vedbleve at flokkes dertil næsten dagligen. Lykke og Vel*

signelse fulgte ogsaa her deres Bestræbelser, og der var saaledes de bedste

Udsigter til, at selv i dette nogne Prærieland vilde de kunne oparbejde

sig gode Hjem og skaffe sig et godt Udkomme, dersom de blot kunde
leve i Fred og ikke igjen blive forstyrrede af deres Fjender.

Den 25de Juli 1836 forlod Joseph Kirtland i Forening med Sid-

ney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery for at tage paa en Mission

til de ostlige Stater. De opholdt sig i Salem, Massachusetts, omtrent en

Maaned og underviste Folket fra Hus til Hus samt prædikede offentlig,

naarsomhelst Lejlighed gaves. I en Aabeubaring, som Joseph modtog

paa dette Sted, sagde Herren, at der var Mange i denne Stad, som vilde

annamme Evangeliet og som i hans egen bestemte Tid vilde vorde indsam-

lede. Medens de opholdt sig her, bleve de besogte af Ældste Brigham
Young, som tilligemed hans Broder Joseph havde rejst gjennem Staterne

New York, Vermont og Massachusetts, hvor de havde afholdt mange
Forsamlinger, dobt en hel Del og besogt Slægtninge og Venner.

Den 31te December ved Solnedgang blev Doktor Willard Richards

dobt af Præsident Brigham Young i Overværelse af Heber C. Kimball

og Andre, som havde tilbragt Eftermiddagen med at hugge Aabning i

Isen som en Forberedelse til Daabeu. Doktor Richards blev fodt i Hop-
kinton, Middlesex County, Staten Massachusetts, den 2-lde Juni 1804;

og paa Grund af hans Forældres, Joseph og Rhoda Richards, religiose
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Undervisning, modtog han religiose Indtryk fra sin tidligste Barndom,

omendskjondt han, efter det Udvortes, syntes at være sorglos og ligegyldig.

Da han var ti Aar gammel flyttede han med sin Faders Familie til

Richmond i den samme Stat, hvor han var tilstede ved mange sekteriske

" Opvækkelses-Forsamlinger," og forlangte Optagelse i Kongregational-

istemes Menighed paa det Sted, da han var 17 Aar gammel, efterat han

i Forvejen havde gjennemgaaet den pinlige Syndserkjendelses og Om-

vendelses Prove, som brugeligt er i den Menighed, endog saavidt, at han

troede at have begaaet den utilgivelige Synd ; men denne Menigheds

fuldkomne Ringeagt for hans Anmodning om Optagelse, ledte ham til en

grundig Undersogelse af Religionsgrundsætningerne, hvorved han kom til

den Overbevisning, at alle Sekter vare vildfarende, og at Gud ikke havde

nogen Kirke paa Jorden, men at han snart vilde have en Kirke, hvis

Troesbekjendelse vilde blive Sandheden, og kun Sandheden alene ; og fra

den Tid af holdt han sig fjernet fra sekterisk Indflydelse, idet han med

Frimodighed erklærede, hvad han troede, til Alle, som onskede at lære

hans Anskuelser at kjende, indtil om Sommeren 1835, medens han var

beskjæftiget med sin Lægepraxis i Nærheden af Boston, Mormons Bog,

som Præsident Brigham Young havde efterladt hos sin Fætter Lucius

Parker i Southborough, tilfældigvis eller ved Forsynets Styrelse, faldt i

hans Hænder, hvilket var det Forste, han havde seet eller hort om de

feidste-Dages Hellige, undtagen den ofientlige Presses taabelige Beret-

ninger, hvoraf Hovedsummen var, at " en Dreng ved Navn Joe Smith

etsteds i det Vestlige havde fundet en Guldbibel." Han aabnede Bogen

uden Hensyn til Stedet, og aldeles uvidende om dens Hensigt og Indhold,

o<f inden han havde læst en halv Side, udbrod han :
" Enten har Gud

eller Djævelen havt en Haand med i denne Bog, thi et Menneske har

aldrig skrevet den." Han læste den derpaa igjennem to Gange i omtrent

ti Dao-e, og saa fast blev hans Overbevisning om Sandheden, at han strax

begyndte at opgjore sine P^egnskaber, sælge sin Medicin og gjore sig fri for

enhver Heftelse, paa det han maatte kunne rejse til Kirtland, 700 Mile i

Vest, det nærmeste Sted, hvor han kunde hore om en Hellig, og give sig

til at undersoge Værket fuldstændigen, idet han fuldt og fast troede, at

dersom Lærdommen var sand, havde Gud et storre Arbejde for ham at

gjore end at sælge Piller. Men saasnart han begyndte at gjore op sine

Affærer, fik han et Slagtilfælde, hvoraf han led overordentligen og blev

forhindret i at udfore sine Beslutninger indtil Oktober 1836, da han i

Selskab med sin Broder, Doktor Levi Richards, der betjente ham som

Læge, ankom til Kirtland, hvor han blev paa det Venligste og Gjæsfrie-

ste modtagen og beværtet af sin Fætter Brigham Young, hos hvem han

opslog sin Bopæl og undersogte Værket uafbrudt og utrætteligen indtil

sin Daabsdag.

Den brændende Kjærlighed til Sandheden, der drev ham til at ran-
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sage det evige Evangeliums Fordringer i Begyndelsen, tiltog med hans

Aar og lagdes mere og mere for Dagen ved hans urokkelige og uforfær-

dede Lydighed i de mest nodsvangre og besværlige Tider i Kirkens senere

Historie ; og som en bold og tro Forfægter af Sandhedens Principer dode

han, elsket og afholdt af Alle, den Ilte Marts 185-4 i Salt Lake City.

I Begyndelsen af 1837 blev en Bankindretning oprettet i Kirtland

under J^avn af " Kirtlands Sikkerheds-Selskab," for at ophjælpe de Hel-

liges timelige Omstændigheder og for bedre at kunne drive deres for-

skjellige Haandteringer. Dette Selskabs Aktiekapital, som ikke skulde være

mindre end fire Millioner Dollars, deltes i mindre Aktier paa 50 Dollars

hver, hvorved de fleste af Brodrene kunde faa Del i Udbyttet. Bestyrel-

éen af Selskabets Forretninger skulde staa under Overopsyn af 32 Be-

styrere, der aarlig skulde vælges af og iblandt dets Medlemmer. Love og

Kegler bleve vedtagne, hvorefter Selskabet strax begyndte at udstede

Sedler. Joseph opgav imidlertid kort efter sin Stilling i nævnte Selskab

og trak sig helt tilbage, fuldkommen overbevist om, som han selv sagde,

at intet Forretuingssystem, grundet paa ærlige og retfærdige Principer

til Velsignelse ikke alene for Kirken, men den hele kation, kunde til-

lades at fortsætte sin Virksomhed i en Tidsalder, fuld af Morke, Spekula-

tion og Ugudelighed som denne.

I Lobet af denne Vinter var Herrens Hus i [Kirtland om Sonda-

gene fyldt til Overflod med opmærksomme Tilhorere, fordetmeste Med-
lemmer af Kirken. De Tolv, Hojraadet og andre Kvovumer holdt i

Almindelighed Moder hver Uge for at varetage deres Forretninger, o*

om Hverdagene gav Hr. H. M. Hawes, Professor i Latin og Græsk,

Undervisning i Kirtlands Hojskole, der talte imellem 135-140 Studerende,

og var delt i tre Afdelinger : den klassiske, hvor der alene undervistes i

de dode Sprog ; den engelske, hvor der undervistes i Mathematik, Arith-

metik. Geografi, engelsk Grammatik, Skrivning og Læsning ; og Afdel-

ingen for Ungdommen—de to sidste havde hver en Hjælpelærer. Skolen

begyndte i November, og paa den forste Onsdag i Januar afholdtes en

ofientlig Examen i de forskjellige Afdelinger i Overvær af Skolens Be.

styrere. Forældre og Formyndere.

Den Spekulatiousaand i Jordegods og al Slags Ejendom, som ved

denne Tid var saa herskende i hele Nationen, begyndte ogsaa at gribe

dybt om sig i Kirken. Som Frugter af denne Aand fulgte Mistænk-

somhed, Fejlfinden, Uenighed, Tvedragt og Frafald hurtigen paa hinan-

den, og det syntes som om alle Jordens og Helvedes Magter havde
forenet deres Indflydelse paa en særegen Maade for at kuldkaste Kirken

og gjore Ende paa den. Andre Banker nægtede at modtage " Kirtlands

Sikkerheds-Selkabs " Forskrivelser eller Sedler. Fjenden udenom og de

Frafaldne iblandt dem forenede sig i deres Planer. Mel og Fodevarer

fortes hen til andre Markeder, og Mange bleve misfornojede med Joseph,
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lio-esom han var den eneste Aarsag til de Onder, som lian selv paa det

Ivrigste modarbejdede, og som vare bragte over dem formedelst uvise

Brodre, der ikke agtede hans Raad.

Intet Kvorum i Kirken var ganske fri for Indflydelsen af disse

falske Aander, der sogte at modarbejde Joseph for at faa Herredommet

;

endog nogle af de Tolv forglemte saavidt deres hoje og hellige Kald, at

de begyndte hemmeligen at tage Parti med Fjenden. De vare nemlig

blevne Spekulanter, og havde tabt Aanden af deres Kaldelse og Interes-

sen for Herrens Gjerning,

I disse Provelsens Dage i Kirtland var det næsten saameget som en

Mands Liv var værd at blive *funden at forsvare Joseph, og der var kun

faa af Kirkens ledende Mænd, som havde Mod nok og tilstrækkelig^

af Herrens Aand til trofast at staa ham bi og hjælpe ham ud af enhver

Forlegenhed. Dog var der nogle af Ældsterne, som aldrig vaklede eller

vege tilbage. Sandhedens Fjenders Had og Modstand bragte dem kun

nojere til at slutte sig om ham. Deres Mod steg samtidig, og de samlede

sig omkring deres Profet og Leder med det sande Venskabs Hengiven-

hed og Kjærlighed. Præsident Brigham Young i Særdeleshed optraadte

med megen Frygtloshed, og udmærkede sig ved sin Standhaftighed i at

forfægte Sandheden trods al Opposition.

Omtrent paa denne Tid aabenbarede Herren" til Joseph, at noget

Nyt maatte foretages til Kirkens Bedste, hvilket havde tilfolge, at en

udenlandsk Mission blev foretaget og Kirken omorganiseret, da de for-

skjellige Kvorumer vare bragte iuorden og vare fyldte med Apostasi.

Den 1ste Juni 1837 blev derfor Heber C. Kimball, en af de Tolv, ud-

valgt efter Tilskyndelse af Profetiens og Aabenbaringens Aand, og ved

Bon og Haandspaalæggelse af det Forste Præsidentskab ordineret til at

præsidere over en Mission til England, som skulde være den forste uden-

landske Mission i Jesu Kristi Kirke i de sidste Dage. Orson Hyde, en

anden af de Tolv, og Doktor Willard Richards bleve ligeledes beskik-

kede til denne Mission. Allerede den 13de Juni begave Ældsterne H-

C. Kimball og Willard Richards sig paa Vejen, efter forinden at have

modtaget de nodveudige Instruxer af Joseph i Henseende til Indforeisen

af Evangeliet i Storbritannien. De ankom til Kew York den 22de Juni

om Aftenen, hvor de traf Ældste Hyde, Broder Fielding og tre Brodre

fra Kanada, nemlig John Goodson, en af de Halvfjerds, Ældste Isaac

Russell og Præst John Snyder, som vare rejste forud for at forene sig med

Missionærerne, og den 23de toge de Billet som anden Kahyts Passagerer

med Handelsskibet Garrick til Liverpool. Medens de opholdt sig i New
York, boede de i et Værelse, som de havde lejet i et Pakhus, hvor de laa

paa Gulvet og ernærede sig af Vand og Brod, indtil de den 29de gik

ombord paa Garrick, som strax efter den 1ste Juli, satte Sejl for Liverpool.

Sondagen den 16de Juli prædikede Ældste Hyde ombord paa Gar-
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rick om Profetierne ; Kahytepassagererne lyttede til med Opmærksomhed
og bleve især paavirkede ved Bonnen ; ligeledes blev et lille Barn, der

tilhorte nogle af anden Kahyts Passagerer, og som var saa sygt, at alt

Haab om dets Liv var opgivet, helbredet ved Guds Kraft, idet Præsident

Kimball i Hemmelighed lagde Hænder paa det.

Den 20de Juli om Morgenen kastede Garrick Anker paa Liverpools

Havn, og medens Ankerkjættingen endnu raslede, kom Handelsskibet

"Syd-Amerika " og lagde til ved Siden. Det forlod New York samtidig

med Garrick under et Væddelob paa 10,000 Dollars, der skulde tillalde

det af de to Skibe, som forst uaaede Liverpools Hav-n. Forstnævnte Skib

havde dagligt havt Garrick isigte, men var aldrig kommen forbi det; af

alle de forskjellige Befordringsmidler fra Kirtland til Liverpool tillodes

iugen at passere Missionærerne.

Medens Passagererne gik ombord i et Dampskib, sprang Ældsterne

Kimball, Hyde, Richards og Goodson i en lille Baad, og bleve roede

iland. Da de vare komne nær nok, hoppede Ældste Kimball, ligesom

dreven af en overnaturlig Magt, ud af Baaden og steg op ad Dokkens
Trapper, fulgt af Ældsterne Hyde og Richards, uden at Nogen af dem
havde en Skilling til deres Raadighed, naar undtages Ældste Goodson.

Brodrene rejste derpaa til Preston, omtrent 80 Mile fra Liverpool

og idet de stege ud af Vognen, blev et stort Flag med folgeude Inskrip-

tion i Guldbogstaver: "Sandhed vil sejre," udfoldet næsten lige over

deres Hoveder ; thi det var Valgdag for Medlemmer til Parlamentet, da

Kong Wilhelm den Fjerde nylig var dod og Dronning Victoria var ifærd

med at organisere sit Kabinet. For Brodrene, som netop havde betraadt

et fremmed Lauds Jordbund, i den Hensigt at bringe dets ludvaanere Liv

og Saliggjorelse formedelst Evangeliet, vakte Synet af dette Banner med
dets betegnende Motto dybe og alvorlige Betragtninger hos dem ; og de

folte, som om det var en Aabenbariug fra Herren, sendt uvilkaarligcn

for at troite og opmuntre dem.

Da Brodrene havde taget Logis i Wilford Street, besogte nogle af

dem samme Aften Joseph Fieldings Broder, velærværdige Hr. James

Fielding, der havde et Forsamlingslokale i samme Gade, hvorhen alle

syv Brodre gik Sondagen den 23de for at hore ham prædike, og efterat

Gudstjenesten om Formiddagen var tilende, bekjendtgjorde lian for For-

samlingen, at der var nogle Missionærer tilstede fra Amerika, hvilke

vilde benytte hans Talerstol om Eftermiddagen. Dette uventede Tilbud

blev med Glæde modtaget, thi de havde ikke anmodet ham derom; og

om Eftermiddagen gav Præsident Kimball en kort Beretning om Kir.

kens Historie fi'a Begyndelsen af, hvorpaa Ældste Hyde opstod og bar

Vidnesbyrd om det Samme. Saaledes blev Noglen omdrejet og Evan-

geliets Ddr aabnct for Englands Indvaanere samt for hele Europa

med dets Millioner af Ladbyggere. Da Forsamlingen var forbi, tilbod

I
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Hl*. Fielding dem at afbenytte hans Talerstol igjen om Aftenen, hvilket

de Qofsaa gjorde ; Ældste Goodson prædikede og Broder Fielding bar

Vidnesbyrd. Den folgende Onsdag Aften talte Orson Hyde og Willard

Richards paa samme Sted; enhojtidelig Folelse gjeun^mtræugte Forsam-

lingen, og Mange bleve ovei-beviste om Sandheden ; men Hr. Fielding,

der frygtede mere for Tabet af sine Tilhængere end for Himmelens jMis"

hag, lukkede sine Dore fra den Tid af, og stred imod dem af alle Kræfter.

Ældsterne modtoge derimod Indbydelse til at prædike i private Huse

paa fbrskjellige Steder i Preston, og holdt Forsamlinger dagligen efter

Fabrikernes Lukning.

Ældste Hassel, der var bleven beskikket til at prædike ved Obelisken

paa Torvet i Preston Sondagen den 30te Juli , forlod ved Daggry sit

Logi i anden Etage af det Hus i Wilford Street, hvor Brodrene logerede,

og gik op i tredie Etage, hvor Ældsterne Kimball og Hyde laa, og op-

fordrede dem til at bede for sig, at han maatte blive befriet for de onde

Aander, som martrede ham i en iaadan Grad, at han folte, han kunde

ikke leve, hvis han ikke fik Hjælp. De stode c3jeblikkeligen op, lagde

Hænder paa ham og bade Herren at forbarme sig over sin Tjener og ud-

drive Djævelen. Medens de vare beskjæftigede dermed, slog et usynligt

Væsen Ældste Kimball med en saadan Kraft, at han ialdt bevidstlog

om paa Gulvet. Det Forste, han erindrede, var, at Ældsterne Hyde og

Russell anraabte for Naadens Throne om Hjælp for ham. Derpp.a lagde

de ham paa Seugen, men hans Smerte var saa stor, at han neppe kunde

udholde det ; han stod op, faldt paa sine Knæ og bad, hvorefter han stod

op og satte sig paa Sengen, medens Brodréne i nogle Minuter tydeligt

saa de onde Aander i Legionvis, der Iraadede og skare Tænder imod dem.

Ældste Richards var ogsaa tilstede den sidste Del af denne Tid. Dette

Syn vil aldrig kunne forglemmes af disse, som vare Vidner dertil ; Mod-

standerens Magt og hans Fjendskab imod Herrens Tjenere blev ved

denne Lejlighed med stor Tydelighed fremstillet for Brodrene, og gav dem

tillige et betydeligt Indblik i den usynlige Verdens Hemmeligheder.

Satan saa, at hans Rige var ifare, hvorfor han tilkjendegav sin Magt

imod Herrens Tjenere, og hvis Gud vilde have tilladt ham, vilde han

udentvivl have tilintetgjort dem. Omtrent Kl. 10 samme Morgen be-

gave Brodrene sig til Floden Xibble, Holge tidligere Bestemmelse, og,

omgiven af en stor Mængde Mennesker, dobte de ni Personer, hvoriblandt

George D. Watt, som var den Forste, der blev dobt i England ved gud-

dommelig Myndighed i denne Uddeling.

Den fblgende Dag holdt Brodrene Raad og beskikkede Ældsterne

Goodson og Richards til at gaa paa Mission til Bedford, og Brodrene

Russell og Snider til Alton, Cumberland County. De vare forenede i

Bon til om Morgenen den 1ste August, hvorpaa de skiltes ad for at begive

sig til deres forskjellige Arbejdsmarker.
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Ældsterne Goodson og Richards ankom til Bedford den 2den Au-
gust, hvor de med Glæde bleve modtagne af velærværdige Hr. Timothy
R. Matthews, til hvem de havde Anbefalingsskrivelser fra hans Svoger
Joseph Fielding, og bleve anmodede om at prædike i hans Lokale om
Aftenen for hans Menighed ; dette Forlangende opfyldte Brodrene be-

redvilligen, og vedbleve derpaa at holde Foredrag i hans Kapel i flere paa
hinanden folgende Aftener, indtil Ældste Goodson en Aften tvertimod de
bestemteste Raad af Præsident Kimball, og uden at gaa i Raad med No-
gen læste ofientlig Synet fra Lærdommens og Pagtens Bog, hvilket

vendte Folelsens Strom almindeligen og næsten tillukkede Dorene i den
Egn. Hr. Matthews onskede, at Forsamlingerne skulde flyttes fra hans
Hus ; dog vedblev han at besoge Forsamlingerne lejlighedsvis og rand-

sagede "Mormouismen " meget, indtil omsider han anerkjendte Sand-
heden af Evangeliets Fylde og bar Vidnesbyrd om samme offentligen for

sin Menighed, og blev endog enig med Goodson og Richards om at mode
dem paa Bi'edden af Floden Ouse en Time for Solnedgang den 15de
August, for at blive dobt. . Ældsterne indfandt sig til den bestemte Time
men Hr. Matthews var ikke der ; han havde taget ud paa Landet for at

prædike. Siden dobte han sig selv i Floden og gav sig derpaa til at dobe
sine Sognefolk, forkastende de Hellige som falske Lærere, og de Sidste-

Dages Helliges Lære som udsprungen fra Helvede, endskjondt han selv

prædikede den samme Lære, og ddbte Alle, endog smaa Born, o«- konfir-

mere '.e dem ved Haandspaalæggelse. Uagtet Hr. Matthews's Modarbej-
delse, lykkedes det snart Brodrene at faa Fodfæste i Bedford. En Del
bleve strax dobte, og en Gren af Kirken oprettedes dersteds.

Imidlertid vedbleve Ældsterne Kimball og Hyde samt BroderJField-
ing at fortsætte deres Arbejd,e i Preston og Omegn. Om Aftenen den
4de August dobte Præsident Kimball Jennetta Richards i Preston, Datter

af velærværdige John Richards af Walkerfold, Chaidgley, 15 Mile fra

Preston og konfirmerede hende ved Strandbredden. Denne var den
férste Konfirmation i England. Soster Richards, som siden blev Ældste
Willard Richards's Hustru, begav sig den folgende Dag hjem, og formaae-
de sin Fader at krive til Præsident Kimball om at komme og prædike i

hans Kapel. Paa dette Forlangende indfandt Broder Kimball sig strax i

Walkerfold, hvor han blev paa det Gjæstfrieste modtagen, og prædikede

den paalolgende Dag tre Gange fra Hr. Richards's Prædikestol, Sonda-

gen den 6te August, prædikede Ældste Hyde for en stor Mængde paa
Torvet i Preston, men blev modsagt af en Velærværdig, som dog hurtig

blev beskjæmmet ved Sandhedens Aand ; og om Aftenen mddte Brodrene

i Soster Ann Dawsons Hus og gave 40-50 Personer Haandspaalæggelse,

hvoraf de fleste havde været Medlemmer af Hr. Fieldings Menighed-

Dette var mere end Hr.Fielding kunde taale og gav ham Lejlighed til at

udskjælde Ældsterne for "Tyve, Faarestjælere" osv., men maatte dog er-
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kjende, at de vare gode Dommere, eftersom de havde "taget de Bedste af

hans Hjord."

Pladsen tillader os ikke at beskrive de maoge Smaabegivenheder,

som forefaldt paa denne Mission, men vi ville kun bemærke, at Æld-

Bternes Bestræbelser kronedes med megen Held, thi allerede inden Aarets

Udgang havde Kirken udbredt sig fra Preston til Penwortham, Longton,

Southport, Eccleston, "Whittle og Hunters Hill, medens Antallet af Kir-

kens Medlemmer var steget til omtrent et Tusinde. I Særdeleshed i

Preston og Omegn udbredte Værket sig med stor Hurtighed. Brodrene

lejede her et storre Forsamlingslokale, kaldet "The Cock Pit," hvor de

regelmæssig afholdt deres Forsamlinger. Det var tillige paa det samme

Sted, at den forste Konference af Kirken i England blev afholdt den

25de Decbr. 1837, ved hvilken Lejlighed 300 af de Hellige vare tilstede

foruden Ældsterne Kimball og Hyde samt Joseph Fielding, der kort i

Forvejen var bleven ordineret til Ældste.

Saaledes var Grundvolden til et stort og mægtigt Værk bleven lagt

i England, men Mennesket kunde ikke selv tilskrive sig Æren derfor;

de trofaste Ældster, som vare Redskaber i Guds Haand til detsUdforelse,

gave Gud Æren. De landede i Eugland blottede for Midler, vennelose

og ulærde, hvisaarsag de folte deres egen Svaghed, men Herren aabnede

Vejen for dem, saa at Midler bleve dem givne, Venner oprejste og selv

bleve de giorte stærke og mægtige i at overbevise de Oprigtige af Hjertet

om Sandheden og bringe Sjæle til ham. De gik ud i megen Svaghed

og under store Trængsler, bærende kostbar Sæd, men de vendte tilbage

med overordentlig stor Glæde, thi Herren havde givet dem en rig Host

som Lon for deres Arbejde.

Ældsterne Kimball og Hyde arbejdede trofast og flittigt i England

til den 20de April 1838, da de afrejste fra England paa deres Hjemrejse,

efterladende Joseph Fielding som Præsident for Kirken i Storbritannien

med Willard Richards og William Clayton som Raadgivere, og ankom
til Eartland den 21de Maj.
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TOLVTE KAPITEL.

Apostasiens Aand vedbliver at herske i Kirtland.—Joseph, Sidney Rigdon og

Thomas B. Marsh udfiire en Mission til Ovre-Kanada.—John Taylor dobes.

—Frederick G. Williams og tre af de Tolv samt Martin Harris forka'

stes.—Forgiæves Forsug paa at omstyrte Kirken.—Joseph og Sidney Rig-

don tage til FarWest.—Oliver Cowdery, David Whitmer og Andre afskjæres

fra Kirken.—Martin Harris og Oliver Cowdery forene sig atter med Kirken.

—

Deres sidste Vidnesbyrd og Dod.

Imidlertid vedblev Apostasiens Aand i en meget stor Udstrækning

at herske i Kirtland; Mænd, som burde have været Josephs mest hengivne

Venner, lagde hemmelige Planer imod ham, og for at tilfredsstille deres

Had, vilde de med Glæde have omkommet ham; men dette blev dem ikke

tilstedt dengang, thi haus Mission var endnu ikke tilende; og da han paa

den Tid Brodrene forlode Kirtland for at rejse til Storbritannien var

meget syg og i nogle Dage led temmelig betydeligt, mente Apostaterne

og de Tvivlende, at disse Lidelser vare ham paalagte, fordi han var i

Overtrædelse og lærte Ting, som vare stridende imod Evangeliet, men i

sit sædvanlige milde Sprog bemærker han: "Herren vil domme mellem

mig og dem desaugaaende, medens jeg beder min himmelske Fader at

tilgive dem derfor,'.'

Den 23de Juli 1837, samme Dag som Evangeliet forste

Gang blev prædiket i England, modtog han en Aabenbaring an-

gaaende Lammets tolv Apostler (se Pagtens Bog, 104de Stk.); og den

27de s. M. forlod han Kirtland i Forening med Ældsterne Sidney Rigdon

og Thomas B. Marsh for at besogede Hellige i Kanada. Præsident Brig-

ham Young, der skulde gaa paa en Mission til de ostlige Stater, og Ældste

A. P. Rockwood, der var paa Vejen til sit Hjem, ledsagede dem ligeledes.

Da de ankom til Painesville, bleve de opholdte der hele Dagen paa

Grund af ondskabsfulde og fortrædelige Stævninger. Og da Joseph ved

Aftenens Frembrud just skulde til at stige ind i sin Vogn for at rejse

hjem, sprang en Sheriff hen til hans Vogn, greb Tommerne og præ-

senterede ham med nok en Arrestordre, der var udstedt af en Mand, som

nogle Uger i Forvejen havde bragt en nymodens Kogeovn til Kirtland

og som havde overtalt Joseph til at lade ham sætte den ind i hans Kjokken,

idet han sagdej at det vilde være en Anbefaling for hans Ovn, og onskede,

at han skulde prove den ; og nu syntes han, det kunde være passende Tid

at faa Pengene. Joseph gav Sheriffen sit Uhr som Pant, hvorpaa de Alle

vendte tilbage til Kirtland.

Den næste Dags Aften begave de sig atter paa Vejen og
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ankom den paafolgende Morgen til Ashtabula, en lille By ved

Bredden af Eriesoen, 30 Mile nordost for Kirtland. Herfra toge de

med Dampskib til Buffalo, New York, som Dækspassagerer, og maatte

saaledes om Natten tage tiltakke med at ligge paa Dækket og som Hoved-

puder benytte deres Stovler og Vadsække etc, men havde ikkedestomin-

dre en behagelig og styrkende Sovn, thi de havde Fred med deres Gud,,

og hans Engle vaagede over dem. Dersom Skibets Kaptejn havde kunnet

eeet dem i deres sande Lys og fattet, hvem de egentlig vare, vilde han

sikkerlig have folt sig mere æret, end om han havde havt Jordens storste

Konger eller Potentater ombord, og vilde udentvivl have paanodet dem

de bedste Bekvemmeligheder, hans Skib kunde yde. Dagen efter ankom

de til Buffalo. Her skiltes de fra hverandre, idet Joseph, Sidney Rigden

og Thos. B. Marsh fortsatte deres Rejse til Toronto i Ovre-Kanada, og

Ældsterne Brigham Young og A. P. Rockwood bojede af og droge videre

igiennem de ostlige Stater.

I nogle Uger forblev derpaa Joesph og hans Ledsagere i

Kanada, og havde en behagelig Tid sammen med de Hellige,

der onskede dem Velkommen og behandlede dem med stor Gjæstfrihed

og Venlighed. Deres Tro paa Evangeliet var stærk, og de lyttede med

Glæde til deres Lærdomme. I Forening med Ældste John Taylor, der

nogen Tid i Forvejen var bleven dobt af Parley P. Pratt i Kanada, og

dengang præsiderede over Kirken der, besogte Joseph de forskjellige

Grene af Kirken samt prædikede, dobte og velsignede Folket, hvorsom-

helst man var villig til at modtage dem. Omtrent i Slutningen af August

vendte han atter tilbage til Kirtland.

John Taylor, der fodtes i Winthrop, Westmoreland County, Eng-

land, den 1ste Novbr. 1808, var paa en mærkværdig Maade bleven forud-

beredt for Annammelsen af Evangeliet. Efterat han som Barn havde

modtaget en almindelig Skoleundervisning og opholdt sig i sit Fodeland

en Del Aar, udvandrede han i Aai-et 1832 til den britiske Provinds Ka-

nada, hvor han forenede sig med sin Faders Familie, der to Aar i Forvejen

havde udvandret til den samme Provinds. For han imidlertid forlod

England, sluttede han sig til Methodisterne og virkede en Tid som Præ-

dikant i denne Menighed. Under sit Ophold i Toronto gjorde han Be-

kjendtskab med en Hr. Patrick, hos hvem en Kreds af Saudhedssogere

regelmæssig afholdt sine Forsamlinger to Gange om Ugen, og da Parley

P. Pratt paa sin Rejse igjenuem Kanada ogsaa ankom til denne By, havde

han Lejlighed til at overvære en af disse Forsamlinger, ved hvilken John

Taylor talte.

Taylor begyndte sine Bemærkninger med at oplæse af det Nye Testa-

mente Beretningen om Filips Rejse til Samaria for at forkynde Evan-

geliet. Idet han lukkede Bogen igjen, bemærkede han, at Samaritanerne

annammede Ordet med Glæde og bleve dobte baade MændJog Kvinder,
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hvorefter de to Apostler, Peter og Johannes, kom fra Jerusalem og lagde

deres Hænder paa dem i Jesu Navn og bade, at de maatte erholde den

Hellig-Aand, hvilken strax blev dem givet, og de talte i Tungemaal og

profeterede. "Hvor," sagde han, "er nu vor Filip ? Naar annammede
vi Ordet med Glæde og bleve dobte, da %i troede ? Hvor er vor Peter og

Johannes ? Vore Apostler ? Naar annammede vi den Hellig-Aand ved

Haandspaalæggelse? Hvor er den Hellig-Aands Gaver? Ekko svarer,

hvor?

Er dette den kristne Kirkes Monster, Modellen for dens Organisa-

tion i alle kommende Tider ? I saa Tilfælde have vi som et Folk ikke

Præstedommet, Ordinantserne eller Gaverne, som udgjore Jesu Kristi

Kirke. Man siger, at vi som Born bleve bestænkede med Vand, men
dette er ikke Daab; og dersom det er, saa hverken troede eller glædede vi

os, da det fandt Sted, ejheller handlede vi selv i Sagen, men Andre

handlede for os. Hvor forskjelligt er ikke dette fra Samaritanerne, som

bleve dobte, da de troede og annammede Ordet med Glæde !"

De to paafolgende Aftener havde Parley P. Pratt Lejlighed til at

fremlægge Evangeliets Principer for denne lille udvalgte Menighed,

hvoraf de fleste strax efter bleve dobte, deriblandt ogsaa John Taylor,

som fra nu af blev en virksom Medarbejder i Herrens Vingaard.

Den 3die Septbr, 1837 blev en Konference afholdt i Kirtland, i den

Hensigt at omorganisere Kirken. Ved denne Lejlighed blev ca af

Josephs Raadgivere, Frederick G. Williams, forkastet, samt tre af de

Tolv, nemlig Luke Johnson, Lymaa E. Johnson og John F. Boyuton,

hvilke to Sidstnævnte havde opgivet deres Kald og taget fat paa Kjob-

mandshandelen ; ligeledes bleve flere Medlemmer af Hojraadet, hvori-

blandt Martin Harris og andre af Kirkens ledende Mænd ansete uvær-

dige til at beholde deres vigtige Stilling i Kirken og bleve folgelig forka-

stede af nævnte Konference. John F. Boynton, der var den eneste af

de tre nævnte Apostler, som var tilstede, forsogte at retfærdiggjore sin Op-

forsel for Konferencen, men blev imodegaaet af Ældste Brigham Young,

som gjorde stræng Indsigelse imod den Fremgangsmaade, han havde ta-

get, og anforte forskjellige Grunde, hvorfor han ikke kunde antage ham

som en Broder, for en hjertelig Omvendelse og Bekjendelse havde fundet

Sted. Boynton sogte igjen at forsvare sig og paastod, at Selskabets Fal-

lit var Aarsagen til hans mislige Stilling. Det var bleven ham fortalt,

sagde han, at Banken var bleven stiftet ifolge Guds Villie og skulde

aldrig gaa tilgrunde, hvorledes Menneskene end handlede. Som Svar

herpaa sagde Joseph, at om noget Saadant var bleven ham fortalt, havde

ikke han givet Nogen Myndighed dertil, men han havde altid sagt, at

dersom ikke Institutionen blev bestyret efter retfærdige Principer, vilde

den ikke bestaa. Alle, som vare tilstede og som vare i Besiddelse af

Guds Aand, vidste, at Joseph talte]^Sandhed, thi de forstode, at Herren
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ikke vilde anerkjende ea Bank eller noget Andet i sin Kirke, som ikke

blev bestyret paa den rette Maade. Folgelig vare Boyutons Undskyld-

ninger ikke tilfredsstillende for Konferencen, som derfor voterede imod

barn,

Kirtlands Sikkerheds-Selksåb eller Bank var bleven oprettet under

Josephs Ledelse til de Helliges Gavn og Fordel. De, som vare tro-

faste, opholdt den ved deres Tro og Gjerniuger, men de Uærlige benyt-

tede enhver Lejlighed, der gaves dem, til at spekulere og bedrage. Det

var af denne Aarsag, at Joseph, som allerede bemærket, trak sig tilbage fra

den, ogddenefter publiserede en Advarsel til Folket, hvori han paapegede

disse ugudelige Mænds slette Planer og Hensigter. Æ.dste Brigham

Young var den Forste, som opdagede disse Mænds Bedrageri. Han
havde nemlig indsat nogle Penge i Banken, hvilke, medens de vare i hans

Besiddelse, han havde paasat et privat Mærke. Og da han onskede at

hjælpe en Fjimilietil at emigrere til Missouri, og havde Lejlighed til at

sælge et Stykke Land i dette Ojemed, meldte Oliver Cowdery sig som

Kjobei-, og de bleve enige om, at han skulde betale Belobet i de af

Kirtlands Bank udstedte Sedler, hvorved Brigham Young mente at gjore

Baukcii en Tjeneste; men da han begyndte at tælle Pengene, opdagede han,

at det var hans mærkede Sedler, som han nogle faa Dage i Forvejen havde

indsat i Banken og som da burde have været i deus Kjælder. Warren

Parrioh var den fornemste Operator i denne Forretning; han og hans Med-

forbundne standsede ikke, for de havde udtaget alle de Penge, som fand-

tes i Banken og havde underskrevet og udstedt alle de Sedler, de kunde.

Mange af Æld.^terne og de Hellige onskede meget at opretholde Sedler-

nes Værdi, og vare derfor villige til at sælge næsten hvadsonihelst, de

havde, for at iudlose dem. Dette gav Parrish og hans Medforbundne

den bedste Lsjlighed til at snyde de Hellige og berove dem deres Besid-

delser, thi saasnart som Pengene vare indloste og bragte tilbage til Ban-

ken, bleve de atter udtagne, istedetfor at forvares der, og givne til Speku-

lanter og Spillere for at gjentage den samme Proces og o[)kjube mere

Ejendom. Alt dette blev gjort uden Profeten Josephs eller Direktorernes

Kundskab, thi de havde givet Ordre til at beholde Pengene i Banken,

saa hurtig som de indkom.

I en Forsamling af Menigheden i Herrens Hus den 10de Septbr.

traadte Luke og Lyman E. Johnson samt John F. Boynton frem og aflagde

Bekjendelse, hvisaarsag de ved Kirkens Stemme atter optoges i Samfun-

det med fuld Rettighed til at beholde deres Apostelskab, men som man
snart vil se, forbleve de dog ikke længe trofaste.

Joseph, som i en tidligere Konference var bleven beskikket til i

Forening med sin Raadgiver Sidney Rigdon at rejse ud for at opsoge

pn<:spndn Tiidsaralingssteder for de Hellige, forlod Kirtland den 27de

SepLUr. og rejste til Missouri. Under Josephs Fravær paa denne Mission
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forenede ovennævnte Mænd sig tilligemed Warren Parish, Joseph Coe og

Andre for at omstyrte Kirken, og efterat han den 10de December var

vendt tilbage fra denne Mission, fornægtede denne frafaldne Bande aaben-

lyst og offentlig Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige og paastod

tillige, at de vare det retts Monster. De kaldte sig selv Kristi Kirke,

men udelode Navnet Hellige. Joseph, sagde de, var en falden Profet, og

baade han og Kirken vare Kjætti3re. Ligesom alle Frafaldne maatte

ogsaa de vise deres Blindhed. Ved at opgive Navnet Hellige, troede de

vistnok at foretage en Forbedring, men de glemte, hvad Herren har sagt

gjennem Profeten Daniel, at "de Hellige skulle besidde Riget."

• Medens Joseph opholdt sig i Missouri, blev et Raad sammenkaldt

af de derværende ledende Ældster for at raadslaa om Kirkens An-

liggender i denne Del af Landet. Staden Far Wests Beliggenhed blev

her nærmere bestemt, og det vedtoges at udvide Byens Storrelse til fire

Kvadratmile, at inddele dette Areal i Kvadrater paa 4 Akres hver og

hver Kvadrat at deles i fire Lodder osv. Ligeledes blev det bestemt, at

der endnu var Plads nok i Caldwell County for de af de Hellige, som

vedble ve at samles dertil fra andre Steder. Den foregaaende Sommer

havde Kirkens Anthoriteter i Missouri besluttet saa smaat at tage fat

paa Opforeisen af det p-iatæukte Tempel i Far West, men Joseph raadede

dem til at opsætte dermed, iudtil han havde modtaget nærmere Befaling

derom fra Herren. En almindelig Kirkeforsamling blev ogsaa afholdt*

for hvilken en omstændelig Beretning om den kort i Forvejen stedfundne

Omorganisation af Kirken i Kirtlaud blev given. I denne Forsamling

blev Frederick G. Williams atter forkastet som Josephs anden Raadgiver

og Hyrum Smith udnævnt i hans Sted. Imod David Whitmer, Præsi-

dent for Kirken i Missouri, og hans to Raadgivere, John Whitmer og W.
W. Phelps, blev der ogsaa gjort Indvendinger, men eftersom de giorde en

tilfredsstillende Bekjendelse, bleve de opholdte i deres respektive

Stillinger.

Omtrent paa denne Tid blev Bogtrykkeriet i Kirtland odelagt ved

Ild, hvorved Udgivelsen af "The Messenger and Advoeate" og et af

Joseph selv nylig paabegyndt Blad "The Elders Journal" standsedes, og

^
paa Grund af Pobelens Raseri og den bitre Aand, som besjælede Apo-

staterue, saa Brigham Young sig nodsaget til at forlade Kirtlaud, thi

Apostaterue havde truet med at ville slaa ham ihjel, fordi han baade offent-

lig og privat havde forkyndt, at han vidste ved den Hellig-Aands Kraft,

at Joseph var den Allerhojestes Profet, og at han ikke havde overtraadt

eller var falden, som Apostaterue paastode. Saaledes vedblev Apostasi,

Forfolgelse, Forvirring og Pobelvold at tiltage og kjæmpe om Overherre-

dømmet i Kirtland indtil Slutningen af Aaret 1837.

Et nyt Aar oprandt for Kirken i Kirtland med Apostasiens og Po-

belvældets Aands hele Bitterhed, der vedblev at rase og blev heftigere og
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heftigere, saa at Joseph og Sidney Rigdon tilsidst bleve nodsagede til at

fly for deres dræbende Indflydelse ligesom Oldtidens Apostler og Profeter,

og som Jesus sagde: "Naar de forfolge Eder i een Stad, da flyr til en

anden." Og om Aftenen Kl. 10 den 12te Januar 1838 ft)rlode de Kirtland

tilhest for at undgaa Pobelens Voldsgjerninger, som vare ifærd med at

bryde los over dem under Skin af lovlig Proces, for at skjule deres djæ-

velske Hensigter og for at sikre dem selv for Lovens retfærdige Haand.

De fortsatte deres Rejse hele Natten, og Kl. 8 om Morgenen den 13de an-

kom de til Brodrene i Norton, Medina County, Ohio, 60 Mile fra Kirtland,

hvor de opholdt sig omtrent 36 Timer til deres Familiers Ankomst, og

den 16de fortsatte de Rejsen med deres Familier i lukkede Vogne til Far
West i Missouri og toge Vejen gjennem Dayton, Eaton osv. til Dublin i

Indiana, hvor de standsede ni Dage og forfriskede sig.

Vejret var temmelig Koldt, og de vare undertiden nodte til at skjule

sig i deres Vogne for at undgaa deres Fjender, der ved bleve at forfolge

dem over to hundrede Mile fra Kirtland, bevæbnede med Pistoler og

andre Vaaben, for at myrde dem. De krydsede ofte deres Vej, to Gange

vare de i de Huse, hvor de havde taget ind, og een Gang vare de endog

hele Natten over i samme Hus, kun adskilte fra hverandre ved en Bræd-

devæg, saa at de kunde hore de Eder, Forbandelser og Trudsler, som de

udslyngede imod dem, i Tilfælde de fik fat paadem; sentom Aftenen kom
de ind i deres Værelse og examinerede dem, men kom til det Resultat, at

det ikke var dem, de sogte. Til andre Tider gik de forbi dem paa Gader-

ne og saa paa hverandre, uden at de kunde kjende dem. Den 14de

Marts ankom de Alle tilligemed Ældste Brigham Young, der havde stodt

sammen med dem paa Vejen, til Far West, hvor de modtoges med aabne

Arme af de Hellige.

Det var imidlertid paa hoje Tid, at Joseph ankom til Far West, thi

Forholdene der vare i en daarlig Forfatning. Præsident David Whitmer
og hans to Raadgivere, som kun havde beholdt deres Stilling ved at be-

kjende deres Fejl og give Kirken Oprejsning havde igjen begyndt at ove

Uretfærdighed, og vare nu ved Josephs Ankomst til Missouri blevne for-

kastede af Kirken dersteds. De to assisterende Præsidenter eller Raad-

givere, John Whitmer og W. W. Phelps, vare tillige kort efter blevne

afskaarne fra Kirken og overladte til Satans Revselse. Istedetfor disse

Mænd havde de Hellige foreldbig valgt Thos. B. Marsh og David W.
Patten, to af de Tolv, til Præsidenter for Jesu Kristi Kirke af Sidste-

Dages Hellige i Missouri, indtil Joseph og hans Raadgiver Sidney Rig-

don ankom. Alt dette var foregaaet, medens Joseph var paa Vejen ft-a

Kirtland til Far West, og under slige Omstændigheder var det ikke saa

underligt, at Ældsterne og de Hellige i Caldwell County folte en usigelig

Glæde over atter at se deres Profet iblandt sig.

Joseph havde kun opholdt sig i Far West omtrent tre Uger, da en
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Konference blev afholdt den 6te April. I denne Konference blev Thos.

B. Marsh paany beskikket til midlertidig Præsident for Kirken i Missouri

med Brodrene David W. Patten og Brigham Young som Raadgivere. I

sine Bemærkninger Dagen efter augaaeude de Tolv sagde David W.
Patten, at han ikke kunde anbefale Ældsterne Wm. E. McLellin, Luke

Johnson, Lyman E. Johnson og John F. Boyuton til Opholdelse i Kirken,

og at han ogsaa ansaa William Smiths Stilling som betænkelig. Nogle

Dage efter bleve Oliver Cowdery, David Whitmer, Luke Johnson,

Lyman E. Johnson og Wm. E. McLellin afskaarue fra Kirken. Disse

Mænd havde været i Overtrædelse for nogen Tid, og omendskjondt de

beholdt deres Stilling i Kirken af Navn, vare de dog som dode Grene;

den Hellig-Aand havde forladt dem; den kunde ikke bo i vanhellige

Templer. De havde tidligere været Josephs Venner, men paa Grund af,

at de havde valgt atgaa deres egen Vej, skiltes de nu ad for bestandig i

dette Liv.

Joseph havde tidligere i et Brev underrettet Kirken om, at dersom

Oliver Cowdery, David Whitmer og Andre ikke vilde ydmyge sig, giore

Oprejsning for deres Overtrædelser og ære deres Kaldelse, vilde Kirken

blive nodsaget til at tage Forholdsregler imod dem. Han saa, at de vare

paa Vejen til Fald, og at Intet uden en fuldstændig Omvendelse og Af-

staaelse fra Synd kunde frelse dem. Uagtet Oliver Cowdery og David

Whitmer vare to af de udvalgte Vidner i Mormons Bog, og Engle havde

betjent dem og endog lagt deres Hænder paa Oliver samtidig med Joseph

for at gjengive dem Præstedommet, kunde de dog ikke ove Uretfærdighed

og forblive i Kirken, thi istedetfor at have mere Frihed til at begaa

Synd, fordi de saaledes havde seet Engle og vare blevne storligen benaade-

de af Herren, havde de mindre Rettighed dertil. Det fordredes af dem

at være tro imod Gud, fordi de havde modtaget disse Velsignelser; men

Apostasiens Aand havde som sagt taget fat paa mange af Kirkens ledende

Mænd. De havde begaaet Synd, Gud havde unddraget dem sin Aand

og de vare nu overladte til dem selv.

Til Interesse for vore Læsere, der ere berettigede til at sporge om

Beskaffenheden af de Overtrædelser, som disse Mænd gjorde sig skyldig i,

ville vi her anfore nogle af de Klager, som Ældste Seymour Brunson

fremforte for Hojraadet i Far West den Ilte April 1838 imod Oliver

Cowdery, og for hvilke han Dagen efter blev afskaaren fra Kirken:

"1. For at have forfulgt Brodrene med fortrædelige Processer, som

han har anlagt imod dem, og derved plaget de Uskyldige.

2. For at have sogt at nedrive Præsident Joseph Smith jun/s Ka-

rakter ved lognagtig at lade sig forstaa med, at han havde overtraadt i

Hor osv.

3. For at have behandlet Kirken med Ringeagt ved ikke at bivaane

Forsamlingerne.
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7. For at have forladt det Kald, som Gud ved Aabenbaring havde

beskikket ham for ussel Vindings Skyld, idet han havde begyndt at

praktisere som Jurist.

8. For at have vanæret Kirken ved at indblande sig i Bougs-

Affæren, efter hvad Rygtet siger.

9. For uredeligen at have tilbageholdt Gjældsbeviser, efterat de

ere blevne betalte; og endelig for at have forladt eller forsaget Guds Sag

ved at vende sig til denne Verdens forgjængelige Ting, og forsomme det

hoje og hellige Kald, som hangjor Paastand paa at have."

Uagtet Oliver Cowdery fra den Dag og indtil November 1848 havde

været afskaaret fra Kirken og ikke staaet i nogen direkte Forbindelse

med samme, havde han dog aldrig fornægtet Sandheden af Mormous Bog,

men ved enhver Lejlighed baaret Vidnesbyrd om dens guddommelige

Oprindelse. Haus Svar paa Sporgsmaal, rettede til ham af en Herre,

medens han præsiderede for Retten i Mich'gan, ere vel værd Optegnelse

og fortjene at gaa over til kommende Slægter som et Viduesbyrd om
Sandheden at nævnte Værk. Denne Herre tiltalte ham saaledes: "Hr.

Cowdery, jeg ser Deres Navn er fægtet til denne Bog; om De tror, at den

er sand, hvorfor er De da i Michigau." Hvorpaa samme Herre oplæste

Navnene paa Vidnerne og sagde: "Hr. Cowdery, tror De denne Bog?

"

"Nei, min Herre," svarede Oliver Cowdery. "Det er meget godt, men
Deres Navn er fæstet til den, og De siger her, at De saa en Engel og

Pladerne, hvorfra denne Bog siges at være oversat, og nu siger De,

at De ikke tror den. Hvilken Gang havde de Ret?" Cowdery

svarede: "Mit Navn er fæstet til den Bog, og hvad jeg der har sagt, det

saa jeg; jeg veed, at jeg saa det, og Tro har Intet at gjore dermed, thi

Kundskab har opslugt Troen, som jeg havde pa Værket, siden jeg veed, at

det er sandt"

I en speciel Konference, afholdt i Council Bluffs, lova, den 21de

Oktober 1848, ved hvilken Æ.dste Orson Hyde præsiderede, var ogsaa

Oliver Cowdery tilstede og holdt folgende Tale:

"Venner og Brodre, mit Navn er Cowdery—Oliver Cowdery. I

denne Kirkes forste Dage var jeg Et med den, og Medlem af deus Raad.

Det er sandt, at Guds Gaver og Kald tildeles Menneskene uden deres

egen Fortjeneste. Jeg blev ej kaldet, fordi jeg var bedre end den ovrige

Del af Menneskeslægten; men for at udfore Guds Hensigter, tildelte'

han mig et hojt og helligt Kald. Jeg nedskrev med min egen Haand
Oversættelsen af hele Mormons Bog, med Uudtagelse af nogle faa Sider,

eftersom Ordene flod fra Profeten Joseph Smiths Læber og eftersom han

oversatte den formedelst Guds Gave og Kraft ved Urim og Thummin,
eller som de kaldes i nævnte Bog "de hellige Udtydere." Jeg saa med
mine egne Ojne og berorte med mine egne Hænder de Guldplader, fra

hvilke den oversattes. Jeg saa tillige med mine egne Ojne og berorte
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med mine egne Hænder "de hellige Udtydere." Nævnte Bog er sand.

Sidney Rigdon har ikke skrevet den. Hr. Spaulding har ikke skrevet

den. Jeg selv skrev den, eftersom den kom fra Profetens Læber. Den
indeholder det evige Evangelium, og kom frem for Menneskenes Bom
som Opfyldelse af Johanuis Aabenbaring, hvor han siger, han saa en

Engel komuie med det evige Evangelium, der skulde forkyndes for alle

Slægter, Stammer, Tungemål og Folk. (Aab. 14, 6.) Den indeholder

Saliggjorelsens Grundsætninger, og dersom I, mine Tilhorere, ville vandre

ved dens Lys og adlyde dens Forskrifter, ville I vorde frelste med en evig

Frelse i Guds Rige. Broder Hyde sagde for lidt siden, at det var hojst

nodvendigt foros at styre den rette Kurs, for at kunne undgaa Skjærene.

Dette er sandt; den rette Kanal er her; det hellige Præstedomme er her.

Jeg var nærværende hos Joseph, da en hellig Engel fra Gud kom ned fra

Himmelen og meddelte es eller gjtngav detmindre eller Aarcuske Præste-

domma, og sagde til os, at det skulde forblive paa Jorden saalænge Jor-

den staar. Jeg var ogsaa nærværende hos Joseph, da det hqjere eller

Melkisedikske Præstedomme blev gjengivet ved en hellig Eugel fra det

Hoje. Dette Præstcdoinme bekræftede vi derefter gjensidigeu paa hinan-

den ifolge Guds Villie og Beialing. Dette Præstedomme skal ogsaa, efter

hvad der dengang blev os sagt, forblive paa Jorden indtil Tidens Ende.

Dette hellige Præstedomme eller denne hellige Myndighed lagde vi der-

efter paa Mange; den er ligesaa god og gyldig, som om Gud selv havde

givet dem samme. Jeg lagde mine Hænder paa denne Mand (pegende

paa Broder Hyde), ja jeg lagde min hojre Haand paa hans Hoved, og jeg

bekræftede dette Præstedomme paa ham, og han har det den Dag idao-.

Han blev tillige kaldet ved mig formedelst Troens Bon til at være en

Jesu Kristi Apostel."

I Begyndelsen af paafolgende November Maaned samm enkaldte Bro-

der Hyde et Hojraad i Tabernaklet for at tage Broder Cowderys Sag
under Overvejelse; thi da han var^.^ leven udelukt af Kirken ved et

Hojraads Votum, ansaa man det for ret, hvis han atter blev optagen, at

han skulde optages ved et lignende Raads Votum. I dette Raad frem-

stod Broder Cowdery og sagde:

"Brodre! I flere Aar har jeg været skilt fra Eder; nu ousker jeg at

komme tilbage. Jeg onsker at komme ydmygt frem og blive Et med
Eder. Jeg tragter ikke efter nogen Rang; jeg onsker kun at blive talt

iblandt Eder. Jeg staar udenfor Kirken; jeg er ikke noget Medlem af

den, men jeg onsker at blive et Medlem af den. Jeg onsker at komme
ind af Doren. Jeg kjender Doren. Jeg er ikke kommen her for at soge

nogen fremragende Stilling. Jeg kommer i Ydmyghed og underkaster

mig dette Hojraads Kj endelse; thi jeg veed forvist, at dets Kjendelse er

ret og bor adlydes.

Broder Geo. W. Harris, Raadets Præsident, foreslog, at Broder Cow-
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dery blev optaget. Betydelig Diskussion fandt Sted med Hensyn til et

vist Brev, som man paastod Cowdery havde ski evet til DaviJ Whitmer.

Broder Cowdery s-tod atter frem og sagde:

"Om der er Nogen, som har det Mindste imod mig, lad ham sige

det. Min Kommen tilbage og ydmyge Bon om at blive et Medlem skju-

Jer alt det Forbigangne. Jeg anerkjender dette Raads Myndighed."

Broder Hyde foreslog, at Oliver Cowdery blev optaget i Kirken

ved Daab, og at alle gamle Sager glemtes og forbleve urorte, hvilket

enstemmig vedtoges.

Ældste Phineas H. Young, som var nærværende ved Cowderys Dod

i Richmond, Missouri, den 3die Marts 1849, beretter, at "han anvendte

«ne sidste Ojeblikke til at bære Vidnesbyrd om Evangeliets Sandhed, som

olev aabenbaret ved Joseph Smith og det hellige Præstedommes Kraft,

som han havde modtaget ved Profetens Ordination."

Den 13de April 1838 bleve folgende Klager fremforte imod David

Whitmer, det andet Hovedvidne i Mormons Bog, for Hqjraadet i Far West:

"1. For ikke at have efterlevet Visdomsordet.

2. For ukristelig Vandel, ved at have forsomt at bivaane Forsam-

lingerne, og for at have deltaget i samt været besjælet af den samme

Aand som de Frafaldne.

3. For at have skrevet Breve til Frafaldne i Kirtland, til Skade for

Guds Værk og Joseph Smith jun.'s Karakter.

4. For at have forsomt sit Kalds Pligter, og for at have trekket sig

tilbage fra Kirken, medens han havde Navn r.f at være Medlem af samme.

5. For at have undertegnet sig som Præsident for Kristi Kirke

(i Missouri) i et fornærmende Brev til Hqjraadet, efterat han var bleven

afsat fra sit Embede."

Efterat ovenstaaende Klager vare blevne opiæste tilligemed et Brev,

sendt til Præsidenten for nævnte Raad, ansaa Raadet Klagerne for sand-

færdige, og David Whitmer betragtedes ikke længer som noget Medlem

af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige.

Indtil Nærværende (Marts 1878) har David Whitmer derfor været

afskaaren fra Kirken, men vides aldrig at have fornægtet Sandheden af

det Vidnesbyrd, han engang har givet i Mormons Bog. Om et Besog hos

nans Broder John Whitmer skriver "Deseret Netvs" for April 1875 Fol-

gende:

"Ældste Joshua Davis af Provo City besogte vort Kontor for nogle

Dage siden, efter kort i Forvejen at have vendt tilbage fra en Mission til

de ostlige Stater, paa hvilken han var tagen afsted i afvigte December

Maaned. Han rejste til Missouri, og arbejdede i Caldwell, Clay, Ray,

Davies og adskillige andre Countier, sona alle delvis eller helt vare

oeboede a Sidste-Dages Hellige i Kirkens tidligere Dage. * * *

Deo 21de i forrige Maaned (Marts 1875) aflagde Ældste Davis Hr.
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John Whitmer, som bor i Far West og som fordum var et Medlem af vor

Kirke samt et af de otte Vidner, hvis Navne findes anfort i Mormons Bog,

et Besog. Ældste Davis opholdt sig hos Hr. Whitmer een Nat og to Dage.

Under Besoget tilbragte de to Herrer det meste af Tiden i Samtale om
'Mormonismen," under hvilken Hr.Whitmer med oploftet Haaud erklærede:

"Jeg saa med mine egne OJne Pladerne, hvorfra Mormons Bog blev oversat,

og jeg saa ligeledes en Engel, som vidnede om Sandheden af Mormons Bog"
Hr. Whitmer stadfæstede tillige, at Brigham Young udforte den selv-

samme Plan, som var lagt af Joseph Smith, medens han levede. Han
spurgte, om Indianerne bleve dobte af "Mormonerne," og det syntes at

glæde ham at hore, at store Skarer af dem vare komne frem oo- efter

egen Opfordring havde forlangt Daab under Ældsternes Hæudei-. Han
fortalte ligeledes Ældste Davis, at hans Broder David Whitmer, et af de

tre Vidner i Mormons Bog, boede i Richmond, Ray County, hvor han
havde et Gjæstgiveri, og at Oliver Cowdery, en anden af de tre Vidner,

dode i Aaret 1849 i Richmond."

I September 1853 havde Ældste D. B. Dille af Ogden, en Sam-
menkomst med Martin Harris, det tredie Hovedvidne i Mormons Bog,

hvis nærmere Omstændigheder vi hidsætte fra "Deseret JSlews."

"Det være herved vitterligt for Alle, til hvem dette monne komme,
at jeg David B. Dille af Ogden City, Weber County, Utah, som paa en

Rejse til Storbritannien havde Forretninger med en Mand ved Navn
Martin Harris, tidligere Medlem af de Sidste-Dages Helliges Samfund,

nu boende i Kirtland, Lake County, Ohio, besogte denne Mand personli-

gen paa haus Bopæl og fandt ham fængslet til Sygelejet. Han underret-

tede mig om, at han ikke havde været istand til at nyde Noget de tre

sidste Dage. Dette i Forbindelse med haus fremrykkede Alder havde

aldeles nedbrudt ham. Efterat have gjort Hr. Harris bekjendt med min
Forretning og vi havde talt noget sammen, rejste han sig op i Sengen, og

efterat have gjort uojagtige Foresporgsler angaaende Kirkens Fremgang,
gav han folgende Erklæring:

"Jeg foler en Aand er kommen over mig. Mormonismens gamle
Aand; og jeg begynder at fole, som jeg plejede at lole, og jeg vil ikke

sige, at jeg ej vil gaa op til Dalen." Derpaa sagde han, he vendende sig

til sin Kone: "Jeg tror, dersom Du vil lave mig noget Fi )kost, at jeg

vil staa op og spise."

Derpaa begyndte jeg at tale med Hr. Harris om ^ans engang hoje og
vigtige Stilling i Kirken og hans nuværende faldne og lidende Tilstand.

Noget efter fremsatte jeg folgende Sporgsmaal for ham, som han hvert for

sig besvarede med den storste Livlighed:

"Hvad tror De om Mormons Bog? Er det en guddommelig
Optegnelse?"

Hr. Harris svarede og sagde: "Jeg var Joseph Smiths hoire Haand
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Og jeg veed, han var en Guds Profet. Jeg veed, Mormons Bog er sand.

Og De," vedblev han, idet han slog sin Haand i Bordet,"veed, at jeg veed,

den er sand. Jeg veed, at Pladerne ere blevne oversatte ved Guds Gave

og Kraft, thi hans Rost erklærede det for os; derfor veed jeg med Vished,

at Værket er sandt. Thi holdt jeg ikke engang Pladerne paa mit Knæ
halvanden Time under en Samtale med Joseph, da han skulde nedgrave

dem i Skoven, for at Fjenden ikke skulde faa fat i dem? Jo, jeg gjorde.

Og saamange af Pladerne, som Joseph Smith oversatte, berorte jeg med

mine egne Hænder Plade for Plade."

I Aaret 1870 udvandrede Martin Harris til Utah, og tog Ophold hos

sine Slægtninge i Clarkston, Cache County, hvor han ved Daab atter fore-

nede sig med Kirken og henlevede Resten af sine Dage hos dem. lEfter-

aars-Konferencen s. A. i Salt Lake City talte han til de forsamlede Tusin-

der og bar et kraftigt Vidnesbyrd om Sandheden af Mormons Bog. I

en Alder af 93 Aar afgik derpaa Martin Harris den 10de Juli 1875

ved Doden i Clarkston, Cache County. Om hans sidste Ojeblikke skriver

hans Sou saaledes:

"Da Biskop Simon Smith nogle Timer for hans Dod kom ind til ham,

udrakte Fader, endskjondt overvældet af Svaghed, sine Hænder for at

hilse paa ham og sagde: "Biskop, jeg dor." Og da Biskoppen fortalte

ham, at han havde ISoget af Vigtighed at meddele ham med Hensyn til

Udgivelsen af Mormous Bog i det spanske Sprog, eftersom der var giort

Anmodning herom af Indianerne i Central-Amerika, opklaredes Faders

Aasyn, haus Puls slog raskere og omendskjondt meget svag, begyndte han

at tale aldeles som l'or, og jeg tror, han talte i omtrent to Timer, saa at

man hei-af kan se, at den blotte Omtale af Mormous Bog syntes at sætte

nyt Liv i ham. * * *

For en saa lille By som Clarkston, var der ikke Faa, som havde

modt frem for at ledsage den Gamle til hans sidste Hvilested. Al den

Agtelse, som kunde vises ham, blev lagt for Dagen af Folket ved hans

Baare. Mormons Bog blev lagt i hans hojre Haand og Pagteus Bog i

hans venstre. En særdeles god og smukt udstyret Ligkiste indesluttede

hans jordiske Levninger. Paa Hovedbrættet var anbragt folgende In-

skription: Hans Navn, Fodselsaar, Alder, Fodested og Dod samt Ordene:

"En af de tre Vidner i Mormons Bog," og deres Vidnesbyrd."

Efterat have anfort disse Kjendsgjerninger, der ere af væsentlig

Betydning ved Bedommelsen af Sandheden af Mormons Bog, ville vi atter

optage Fortællingens Traad.
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TRETTENDE KAPITEL.

Spring Hill eller Adam-ondi-Ahman.—Edens Have etc—Hjomeatenen til Her-

rens Hus i Far West lægges.—En vigtig Aabenbaring angaaende de Tolv.

—Byen De Witt anlægges.—De Hellige i Kirtland drage op i en samlet Lejr

til Missouri, hvor Pobelvældets Stormklokke atter lyder til fornyede Forfol-

gelser imod de Hellige.—En Nævekamp ved Gallatin.—Dommer Black

udsteder en Fredserklæring.—Joseph og Lyman Wight opgive sig selv tU

Forhor, men loslades atter mod Kaution.

Den 18de Maj 1838 forlod Joseph i Forening med flere af Brodrene

FarWest for at tage til Davies County, hvor han agtede at udlægge Stave

af Zion og sikre sig de nodvendige Laudrettigheder til Befordring af de

Helliges Indsamling dersteds. Et Sted blev udvalgt for Anlæggelsen

af en By paa Nordsiden af Grand River, omtrent 25 Mile fra Far West.

Dette Sted var smukt beliggende paa et ophojet Stykke Land, hvorfra

man havde en skjon L^dsigt over Grand River og det omliggende Land-
skab. Brodrene kaldte Stedet Spring Hill, men af Herren blev det

benævnet Adam-ondi-Ahman, det vil sige, Stedet, hvor Adam skal komme
og besoge sit Folk, eller hvor den Gamle af Dage skal sidde paa sin

Throne og domme ^lenneskens Born, som Profeten Daniel har sagt. Dette

Sted blev siden organiseret som en Stav af Zion, og Ældste John Smith,

Profeten Josephs Onkel og Geo. A. Smiths Fader, blev beskikket til

Stavens Præsident med Brodrene Reynolds ,Cahoon og Lyman Wio-ht

som Raadgivere.

Megen Grandskniug er bleven giort af lærde Mænd i Verden for at

udfinde det ndjagtige Sted for Edens Haves Beliggenhed. De have
giennemsogt hele Asien for at finde Stedet, men have ikke kunnet komme
til noget bestemt Resultat. Af den Kjendsgjerning, at Arken ''omsider

standsede paa Ararats Bjerge" i Armenien i Lilleasien, har man i

Almindelighed draget den Slutning, at Adam maa have levet i Asien.

For imidlertid at afgjore dette Sporgsmaal, anraabte Joseph Herren om
en Aabenbaring desangaaende, og erfarede deraf, at Adam havde levet i

dette Land (Amerika), og at Edens Have var beliggende, hvor Jackson

County, Missouri, nu findes.

I Lærdommens og Pagtens Bog Stk. 3 læse vi, at "tre Aarfor Adams
Dod kaldte han Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared, Enok og Methu-
salem, som alle vare Overpræster, tilligemed de ovrige af haus Afkom
som vare retfærdige, hen i Dalen Adam-ondi-Ahman, og gav dem der sin

sidste Velsignelse. Og Herren viste sig for dem, og de stode op og vel-
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signede Adam, og kaldte ham Mikael, Fyrsteu, Overengelen. Og Herren

trostede Adam og sagde til ham: Jeg har &at Dig til at være Hovedet—en

Mængde Nationer skulle udkomme af Dig, og Du er en Fyrste over dem

evindeligen. Og Adam rejste sig op midt i Forsamlingen, og uagtet han

var nedbojet af Alderdom, forudsagde han dog, fuld af den Hellig-Aand,

hvad der skulde mode hans Afkom til den sidste Slægt." Med hvilke

besynderlige Folelser maatte ikke Joseph og hans Brodre have betraadt

dette hellige Land, efter saaledes ved Herren selv at have hort, hvad der

i Menneskehedens tidligste Dage havde fundet Sted der, og hvad der

endnu vilde finde Sted der i Fremtiden! Levningerne af det Alter, hvor-

paa Adam i Adam-ondi-Ahman havde ofret, kunde endnu tydeligen ses.

De ledende Mænds Frafald, skjondt ubehageligt og sorgeligt som

det var, standsede dog ikke Joseph og de trofaste Ældster i deres Nid-

kjærhed og Virksomhed for Herrens Værks Fremme, thi mere end nogen-

sinde for folte de nu Nodvendigheden af at være trofaste og udholdende

gjennem alle Prover.

Den 4de Juli lagdes Hjornestenen til Herrens Hus i Far West,

overensstemmende med en Aabenbaring, given den 26de April s. A.

Joseph Smith iun. var Dagens Præsident, Hyrum Smith Vicepræsident,

Sidney Rigdon Taler, Reynolds Cahoon Overmarschal og George W. Rob-

inson Skriver.

Dagens Orden var prægtig. Processionen begyndte at opstille sig

Kl. 10 Form. i folgende Orden : 1. Infanteriet. 2. Kij-kens Patriarker.

3. Præsidenten. 4. Vicepræsidenten og Taleren. 5. Stavens tre Præsi-

denter og Hojraad. 6. Biskoppen og Raad. 7. Arkitekterne. 8. Her-

rer og Damer, og tilsidst Kavalleriet. Processionen var stor, drog frem

efter Musik og dannede en Kreds omkring Udgravningen med Damerne i

Fronten, hvorpaa den sydlige Hjornesten af Herrens Hus i Far West,

Missouri, lagdes af Stavens Præsidenter, assisterede af tolv Mænd; den

nordvestlige Hjornesten af Biskoppen, assisteret af tolv Mænd, og den

nordostlige Hjornesten af Lærernes Præsidenter, assisterede af tolv Mænd.

Husets Længde skulde være 110 Fod og dets Bredde 80 Fod. Præsident

Rigdon holdt derpaa Talen, efter hvis Slutning raabtes "Hosianna," og

en Hymne, komponeret i Dagens Anledning af Levi W. Hancock, blev

sungen af Solomon Hancock.

Den 8de Juli modtog Joseph en Aabenbaring som Svar paa det Sporgs-

maal : "O Herre, viis dine Tjenere, hvormeget Du fordrer af dit Folks

Formue i Tiende? (Se Pagtens Bog, 107de Stk.) Foruden denne modtog

han endnu tre Aabenbaringer samme Dag. Den sidste af disse blev

given i Anledning af Josephs og Ældsterues Onske om at vide Herrens

Villie angaaende de Tolv, og lyder saaledes:

"Sandelig, saa siger Herren, lad en Konference strax blive afholdt^

lad de Tolv blive organiserede, og beskik Mænd ^til at indtage deres
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Pladse, som ere faldne. Lad min Tjener Thomas opholde sig en Tid i

Zions Land for at publisere mit Ord. Lad de Ovrige vedblive at præ-

dike fra den Time af, og dersom de gjore dette i Hjertets Ydmyghed og

Sagtmodighed og med Langmodighed, giver jeg, Herren, dem den For-

jættelse, at jeg vil sorge for deres Familier, og en god Dor skal blive aab-

net for dem fra nu af; og lad dem næste Foraar drage over de store

Vande og der forkynde mit Evangeliums Fylde og bære Vidnesbyrd om
mit Navn. Lad dem tage Afsked med mine Hellige i Staden Far West
forstkommeude 26de April paa mit Huses Byggeplads, siger Herren.

Lad min Tjener John Taylor, samt min Tjener John E. Page og min
Tjener Wilford Woodruff og ogsaa min Tjener Willard Richards beskik-

kes til at indtage deres Pladse, som ere faldne, og blive officielt bekjendt-

gjorte med deres Beskikkelse."

Hvor forunderligt de Tolv bleve istand til at opfylde denne sidste

Befaling, ville vore Læsere siden erfare.

Som sædvanlig havde Joseph meget at varetage. Foruden at være

de Hellige behjælpelig ved deres Bosættelse i Missouri og opfylde sine

Pligter som Præsident for Kirken, virkede han ogsaa som Redaktor af
" The Elders Journal," hvis Udgivelse atter var bleven paabegyndt i Far
West. I Lobet af de tre Aar, som de Hellige nu havde boet i Caldwell

County, var denne Landsdel bleven forvandlet fra eu nogen Slette til et

af de mest blomstrende Countier i Staten. De Hellige strommede ind fra

alle Dele af de Forenede Stater og Kanada, og et stort Antal havde det

foregaaende Aar ogsaa udvandret fra Kirtland og Omegn. En By ved

Navn De Witt blev anlagt ved Missouri Floden i Carroll County, om-

trent 50 Mile fra Far West. Ogsaa i Ray og Clinton Countier paabe-

gyndtes mindre Settlementer, og i Davies County med Adam-ondi-Ahman
som Centrum blev adskillige hundrede tusinde Akres Land optaget og

en to tusinde store florerende Gaardbrug paabegyndte.

De Hellige i Kirtland begyndte alt mere og mere at paavirkes af

Indsamlingsaanden. De onde Indflydelser, som herskede der, bevirkede,

at de, som onskede at leve i Fred og i Nydelsen af deres Religion, læng-

tes efter at flytte til et Sted, hvor de kunde nyde disse Velsignelser; desu-

den var det bleven dem befalet gjennem Herren, at de skulde bryde op og

drage vestover. Medlemmerne af de forskjellige Kvorumer af Halvfjerds,

som boede i Kirtland, forsamlede sig derfor i Herrens Hus for at raadslaa

om den bedste Maade at foretage Rejsen paa. Ved Syn og Profetiens

Aand blev det bestemt, at de skulde drage til Missouri i en samlet Lejr

og opslaa deres Telte undervejs. Ældsterne James Foster, Zera Pulsi-

pher, Joseph Young, Henry Herriman, Josiah Butterfield, Benjamin
Wilber og Elias Smith bleve valgte som Befuldmægtigede til at lede

Lejren, der blev inddelt i Kompagnier paa Ti med en Kaptejn over hvert.
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Elias Smith valgtes til Skriver og Optegner af Rejsens Begivenheder,

og Jonathan H. Hale til Kasserer, ^
Den 5te Juli forsamledes de tæt sondenfor Herrens Hus og opsloge

deres Telte i en Firkant.

Den 6te om Middagen nedtoge de deres Telte og begyndte at bevæge

sig sydover, og i 30 Minuter var den hele Lejr i Bevægelse, bestaaende af

515 Sjæle—249 af Mandkjounet, 266 af Kvindekjonnet—med 27 Telte,

59 Vogne, 97 Heste, 22 Oxer, 69 Koer og 1 Tyr. Jonathan Dunham

var Ingenior. Lejren drog til Chester, 7 Mile den forste Dag, og opslog

sine Telte i en Firkant, dannet af deres Vogne.

Fra Chester fortsattes Rejsen videre, indtil de den 16de Juli ankom

til Mansfield, Ohio, omtrent 120 Mile fraKirtland. I Nærheden af dette

Sted kom County Sheriffen og nogle Andre dem imode, og medbragte en

Arrestordre mod nogle af Brodrene paa Grund af "Kirtlands Sikkerheds-

Selskabs" Penge. Josiah Butterfield, Jonathan Dunham og Jonathan H.

Hale bleve derpaa tagne og satte i Fængsel, idet Sidstnævnte fejlagtig

antoges for Joseph Young. Medens disse Brodre oj^holdt sig i Fængselet,

bade, sang og glædede de sig over, at de vare regnede værdige til at lide

for Kristi Skyld, og om Natten brod et Lys ind i Fængselet, der gjorde

det ligesaa lyst, som om det havde været hojlys Dag. Ældste Dunham

tog sit Uhr frem og saa, at Klokken var tre Minuter over Et, og modtog

etVidnesbyrd om, at de vilde blive befriede paa sainme Tid om Eftermid-

dagen, hvilket ogsaa skete, thi ud paa Formiddagen bleve de kaldte for

Retten i Mansfield og forhorte, men bleve frikjendte og losladte nogle

Minuter over Et samme Dag.

Under denne Lejrs Rejse til Missouri blev en stor Grad af Herrens

Kraft lagt for Dagen. Djævle bleve udkastede, de Syge helbredte og

mange kraftige Gjerninger udforte i Herrens Navn. En lille Dreng fik

sit Ben overkjort af en tungt belæsset Vogn, som næsten skilte Kjodet fra

hans Ben. Ældste Martin H. Peck, Drengens Fader, lagde sine Hænder

paa ham i Herrens Navn, og strax blev Drengen istand til at gaa omkring;

den næste Morgen var der ikke saaraeget som en Plet at se paa hans

Legeme. Ved en anden Lejlighed blev Ældste Villey syg. Han havde lagt

sine Hænder paa sit Barn og truet en ond Aand, som forlod Barnet, men

foer ind i ham. Ældsterne samlede sig om ham, medens han laa i sin

Vogn, og hele hans Tale gik paa Rim. De lagde Hænder paa ham og

uddrev den urene Aand i Jesu Navn, hvorpaa han bad om Noget at

drikke og laa ganske rolig, men begyndte snart igjen at tale i Rim.

Ældste Duncan McArthur lagde derpaa Hænder paa ham, og begyndte

at true Aauden. I det Samme stonnede, hylede og hvinede han. Alt i en

flojtende Tone, hvorpaa han atter begyndte at tale som et Menneske. Saa-

snart Ældste McArthur var færdig, laa han ned, sov ind og blev rask.
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Uagtet Herreu paa denne Maade viste sin Kraft og udgod sine

Gaver og Velsignelser iblandt dem, var der dog Mange, som knurrede og

aabenbarede deres stridige og egensindige Karakter, og ligesom Israels

Born i Orkeneu, vare deres Hjerter baarde, og de gave efter for den

Ondes Indskydelser, der saaledes fik desto storre Magt til at lede dem

paa Afveje. Men der var ogsaa Mange, som vare trofaste og ydmyge og

som sogte at være i Besiddelse af Herrens Aand. Af de 515 Sjæle, som

brode op med Lejren fra Kirtland, var der kun omtrent 200, der naaede

Far West. Af de Ovrige bavde Nogle standset paa Vejen af en eller

anden Aarsag, og Andre spredt sig til de fire Vinde. Storstedelen af dis-

se indsamledes dog med de Hellige, saasnart som de bavde tilvejebragt de

nodvendige Midler til Rejsens Fortsættelse. Den 2den Oktober ankom

Lejren til Far West efter en Rejse paa 12 Uger og 2 Dage, og etter at

bave tilbagelagt 866 Mile. De node en bjertelig Modtagelse af Æld-

sterne og de Hellige, som tilligemed Josepb gik dem imode og eskorterede

dem ind i Staden.

Men Pobelvældets Stormklokke havde allerede lydt til fornyede For-

folgelser imod de Hellige i ^Missouri, og som rimeligt var, maatte de

Nyankomne friste samme Skjæbue som de ovrige Hellige. Et Valgmode

var nemlig bleven berammet den 6te August 1838, ved hvilket en Mand

ved Navn William P. Peniston, som var Oberst i Militsen, havde stillet

sig som Kandidat til Repræsentautvalget for Davies Couuty. Denne

Mand var en Fjende af de Hillige og havde været Lader for Pobelen i

Clay County; han og hans Medfojbundne svore nu, at de Hellige skulde

ikke lillades at votere, og lagde deres Planer i saa Henseende. Paa

Valgdagen besteg Peniston en Toude i Gallatiu, den fornemste By i

Davies County, og holdt en ophidsende Tale imod de Hellige. Han
beskyldte Joseph og de ovrige ledende Ældster for Tyveri, Logn, Bedra-

geri og enhver tænkelig Forbrydelse, samt opfordrede Folket til ikke at

lade nogen Medlemmer af Kirken nedsætte sig i Countiet eller tillade dem

at votere.

Da han boldt denne Tale vare nogle af Brodrene tilstede for at vo-

tere. Saasnart han var færdig, begyndte Pobelen at angribe dem. Der

var omtrent ti af Pobelen imod hver enkelt af Brodrene, og i omtrent ti

Minuter var der en uafbrudt Nævekamp, hvorunder Brodrene forsvarede

sig mandigen og kjæmpede som Lover. De folte, at de vare amerikanske

Borgere og at deres Fædre havde kjæmpet for deres Frihed, og vilde der-

for forsvare de samme Prineiper. Skjondt Pobelen var saa talrig, fik de

dog Prygl, og de vare glade over at slippe bort for at faa fat paa deres

Skydevaaben. Strax efter saas Pobelen at vende tilbage lia alle Kanter

i Hobe paa 5 til 10 og 25 Personer, bevæbnede med Koller, Pistoler,

Dolke, Knive og Geværer, svsgrgende Hævn over de Hellige. Brodrene,

der saa hvilken Fare, der truede dem, holdt Raad et Stykke Vej udenfor
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Byen lor at sikre sig imod yderligere Overlast. Da de ikke havde Vaa-

ben, ansaa de det for klogest at vende tilbage til deres Hjem, samle deres

Familier og skjule sig i et Krat af Hasselbuske. De havde forhen lidt

under Pobelens Voldsgierninger, og de vidste ved bitter Erfaring, hvor

grusomme ugudelige Mennesker kunde blive; de toge derfor de nodven-

dige Forholdsregler for at bevare deres og deres Familiers Liv. Om
Natten regnede det, og Kvinder og Born bleve nodsagede til at ligge paa

Jorden uden nogetsomhelst Ly, medens deres Mænd stode paa Vagt

omkring dem.

Den næste Dag bragte Nogle, som ikke tilhorte Kirken, den Efterret-

ning til Far West, at to eller tre af Brodrene vare bleven dræbte ved

Valgmodet i Gallatin og at de bleve liggende paa Marken, uden at det

tillodes deres Venner at begrave dem. Denne Efterretning vakte en Del

Ophidselse, i Særdeleshed da Brodrene tillige fik hore, at Majoriteten

af Befolkningen i Davies County havde besluttet at fordrive de Hellige

fra dette County. Saasnart Joseph erfarede dette^ begav han sig tilligemed

Sidney Rigdon, Hyrum Smith og 15 til 20 Andre paa Vejen til Gallatin.

Undervejs traf de sammen med nogle af de Brddre, som vare blevne

angrebne af Pobelen, men da de ankom til Lyman Wights Husi Adam-ondi-
Ahman, Davies County, bleve de noget beroligede ved at hore, at omend-

ekjondt nogle af Brodrene vare blevne haardt saarede under Kampen, var

dog Ingen bleven dræbt. Efterat have tilbragt Natten i Raad hos Lyman
Wight, red Joseph den folgende Dag ud, ledsaget af flere af Brodrene, og

besogte adskillige Personer i Nabolaget, deriblandt Adam Black, Freds-

dommer i Davies County. Denne Mand havde kort i Forvejen solgt sin

Ejendom til Vinson Knight og efter Overenskomst faaet en Del af

Kjobesummen udbetalt, hvorefter han havde forenet sig med Pobelen for

at fordrive de Hellige fra Countiet og forhindre dem fra at nedsætte sig

der. Mange Andre, som havde solgt deres Ejendomme og faaet deres

Betaling eller en Del deraf, gjorde det Samme; thi ved at drive de Hel-

lige bort, var det den letteste og billigste Maade at komme i Besiddelse

af deres forrige Hjem paa uden at betale derfor. Paa Foresporgsel

bekjendte Black, hvad han havde gjort, og da han havde brudt sin Em-
bedsed, optordrede de ham til at give dem Oprejsning paa en eller anden

Maade, saa at de kunde komme til Kundskab, om han for Fremtiden vilde

være deres Ven eller Fjende, og om han vilde forvalte Lovene i Retfærdig-

hed; ligeledes bade de ham hofligt om at undertegne en Fredskontrakt.

Dette vilde han ikke, men sagde, at han selv vilde udfærdige en saadan

til deres Tilfredshed og undertegne den, hvilket han derpaa gjorde; den

lyder saaledes:

"Jeg Adam Black, Fredsdommer i Davies County, bevidner herved

for det Folk, kaldet Mormoner, at jeg er forpligtet til at overholde denne

Stats, saavelsom de Forenede Staters Konstitution; at jeg ikke staar i
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Forbindelse med nogen Pobel; at jeg ikke vil forene mig med nogen saa-

dan, og at saalænge de ikke fornærme mig, vil jeg ikke fornærme dem.'

Den 8de August 1838.

Adam Black,

Fredsdommer."

I Haab om, at han vilde staa ved sin givne Forsikring og haandhæve

Lovene, forlode de ham i Fred, og vendte tilbage til Adam-ondi-Ahman,

hvor de den næste Dag modte i Raad med nogle af Countiets fornemste

Mænd. I dette Mode indgik begge Parter en Overenskomst med hinan-

den om, at de vilde bevare hinandens Rettigheder og haandhæve samme,

og om Nogen eller Nogle skulde gjore Uret, skulde ingen af Parterne

opholde dem, eller soge at unddrage dem Retfærdighedens straffende

Haand, men fremfdre alle Overtrædere saa de kunde blive behandlede

overensstemmende med Lov og Ret. Forsamlingen hævedes under den

bedste Forstaaelse, hvorpaa Joseph og hans Venner vendte tilbage til Far

West.

Det var alene paa Grund af broderlige og hengivne Folelser for sine

Brodre, der stadig svævede ifare, at Joseph skyndte sig til Davies County

for at komme dem til Undsætning ; det var ikke hans Onske at giore

Nogen Fortræd. Desuagtet gjorde hans Fjender sig al mulig Umage for

at paafore ham Ulejlighed. Black, som tre Uger i Forvejen havde givet

Joseph og Selskab ovennævnte Dokument, aflagde edeligt Vidnesbyrd

om, at han var bleven truet med ojeblikkelig Dod af en væbnet Skare paa

154 Mænd, dersom han ikke vilde undertegne et vist Dokument, hvorved

han som Fredsdommer for Davies County skulde forbinde sig til ikke at

fornærme "Mormonerne." William P. Peuiston svor ligeledes for Kreds-

dommer Austin A. King, at en stor Skare bevæbnede Mænd havde be-

gaaet Voldsgjerninger imod Adam Black ved at omringe hans Bolig,

trække ham ud med Magt, tilfoje ham grove Fornærmelser, og tvinge ham,

ved at true ham med ojeblikkelig Dod, til at underskrive et Dokument

af en meget vanærende Beskaffenhed ; ligeledes svor han paa, at de havde

truet med at ville myrde ham (Peniston), saasnart som de fik Oje paa ham,

og at det var deres Hensigt at ville fordrive alle de gamle Beboere af

Davies County for at komme i Besiddelse af deres Hjem. Joseph Smith

jun. og Lyman Wight, mente han, vare Ledere af denne bevæbnede

Skare.

Paa Penistons og Andres edelige Vidnesbyrd udstedte derpaa Dom-
mer King en Arrestordre imod Joseph, som strax efter blev besogt af

Sheriffen for Davies County, der havde Fuldmagt til at fore ham til dette

Sted i Forhor. Rygtet havde sagt, at Joseph ikke vilde lade sig tage paa

en lovlig Maade, men han beroligede snart Sheriffen ved at fortælle ham,

at han bestandig havde isinde at underkaste sig Landets Love, dog lod

han ham forstaa, at han onskede at blive forhort i sit eget County. Der
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var for megen Ophidselse og for stor Fordom imod ham i Davies County,

til at han kunde vente at vederfares Retfærdighed der. Da Sheriffen

horte, hvad Joseph havde at sige, opgav han at udfore Arrestbefalingen,

og sagde, at han vilde tale nærmere med Dommer King om Sagen. Han
gik, og da han kom tilbage, fandt han Joseph hjemme efter Lofte, hvem

han derpaa underrettede om befandt sig udenfor hans Jurisdiktion, hvor-

efter han trak sig tilbage og rejste bort.

Men af denne Omstændighed udspredtes det Rygte vidt og bredt, at

Joseph og Lyman Wight havde modsat sig Ovrighedeu, hvorved man
paauy tænkte at vække Ophidselse; og da de Ugudelige havde besluttet,

om muligt, at stemple dem som Lovovertrædere, droge de ud i alle Ret-

ninger og fortalte de afskyeligste Logne om Joseph og de Hellige.

Folgen heraf var, at Pobeleu begyndte at samle sig fra alle Dele af Ovre-

Missouri til Davies County for, som de selv sagde, at hjælpe til at tage

Joseph og Lyman Wight. Paa samme Tid udstedte Lilburn W. Boggs,

der nu var bleven Guvernor for Staten Missouri og Overbefalingsmand

for Militsen, Ordre til gjennem sin General-Adjutant at have en Del

Kompagnier Kavalleri og Infanteri i Beredskab for umiddelbar Tjeneste.

De Grunde, Guvei'nor Boggs anforte for Udstedelsen af denne Ordre,

vare, at der var Tegn til Indianerkrig og Forstyrrelse af Freden i Cald-

well, Davies og Carroll Countier. Hentydningen til Indianerkrig var

kun et Blændværk ; Boggs vidste meget vel, at der ingen Grund var til

at sammenkalde Militsen for at beskytte sig imod Indianerne, men han

haabede derved at faa Lejlighed til at bruge Tropperne imod de Hellige.

Lilburn W. Boggs var en meget slet og ugudelig Mand—en Forræder

imod ethvert republikansk Princip og en blodig Tyran, som fandt Glæde

i at bruge sin Magt til at forfolge og odelægge de Uskyldige.

Det var Joseph stedse en Samvittighedssag at gjore alt muligt for at

fjerne enhver Mistanke og vise sig som en tro og lojal Mand. Ligemeget

om Andre gjorde Uret og handlede i ligefrem Modstrid til al Lov og

Ret ved at sammensværge sig i Pobelhobe etc., onskede han ikke at folge

deres Exempel, men handlede altid saaledes, at han havde Loven paa sin

Side. De, som derfor vare bekjendte med ham, overraskedes ikke ved at

hore, at han i Forening med Lyman Wight frivillig opgav sig selv til

Forhor for Dommer King i Davies County ; og for ikke at lade Offent-

ligheden i Uvidenhed om de nærmere Omstændigheder ved hans tidligere

Besog til Davies County, affattede han en edelig bekræftet Skrivelse, som

blev fremlagt for Dommer Elias Higbee, og som paa en klar og fyndig

Maade fremsatte de enkelte Omstændigheder ved nævnte Rejse.

Den 6te September 1838 forlod Joseph, hans Broder Hyrum, Dom-
mer Higbee og Andre Far West for at begive sig til Stedet, hvor For-

horet skulde holdes, men da Anklageren ikke var tilstede, opsattes Retten

til næste Dag. Joseph fandt det ^imidlertid raadeligt, da han den fol-
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gende Dag begav sig til Forhdrsstedet, at medtage et Kompagni Brodre,

som medens Forhoret stod paa, skulde opholde sig ved County Grændsen

og der holde sig parate til efter et Ojebliks Varsel at komme dem til

Undsætning, i Tilfælde der skulde opstaa Uroligheder under Forhoret.

Dette var meget nodvendigt, da Ophidselsen var meget stor, og mange

Trudsler vare blevne udslyngede imod Joseph. Under Forhoret, som

derpaa tog sin Begyndelse, var William P. Peniston Anklageren og

Adam Black hans eneste Vidne. Ved denne Lejlighed viste Black som

sædvanlig sin sande Karakter. Han svor i det Uendelige og aflagde Ed

paa Ting, som han ikke kunde be%ase og som neppe vare blevne fremlorte

for nogen anden Ret i Verden. Der var fire Vidner paa Forsvarssiden,

men hvad Vægt kunde fire sanddrue Sidste-Dages Helliges Vidnesbyrd

have for en Ret i Missouri i de Dage imod een slet og ugudelig Mands

Vidnesbyrd? King forpligtede Joseph og Lyman Wight til at give

Retten en Sikkerhedsborgen for 500 Dollars, skjondt der var intet Be\ås,

der berettigede til Anklage imod dem ; men da de antoge, at han giord«

det for at berolige Pobelens Folelser, gave de uden Modsigelse den for-

langte Borgen med tilstrækkelig Sikkerhed, og vendte derpaa tilbage til

Far West. Dommeren erkjendte sidenefter i Broder George W. Robin-

sons Nærværelse, at der ikke fandtes noget Bevis imod dem, for hvilket

de behovede at stille nogen Borgen, men det var Pobelen, ikke Retfær-

digheden, der skulde tilfredsstilles

!

Med Hensyn til de Gjenvordigheder, som han og de Hellige i de

Dage maatte gjennemgaa, siger Joseph

:

" De (Pobelen) bestræbe sig bestandig for at ophidse os og om muligt

opægge os til Vrede ved at true os Gang efter Gang ; men vi frygte dem

ikke, thi Herren, den evige Fader, er vor Gud, og Jesus, Midieren, er vor

Frelser, og i den store Jeg er ere vi stærke og til ham sætte vi vor Lid. Vi

ere Gang efter Gang blevne drevne uden Aarsag, og slaaede atter og atter

uden Anledning fra vor Side, indtil vi have bevist Verden med det Gode,

at vi ikke have Ondt isinde imod noget Menneske eller Parti ; at vi ikke

have fornærmet noget Menneske, og at vi ere fredelige mod Alle, passende

vore egne Sager og dem alene. Vi have taalt, at vore Rettigheder og

Friheder ere blevne os berovede ; vi have ikke hævnet os over disse Foru-

rettelser ; vi have appelleret til Ovrigheder, Sheriffer, Dommere, Regje-

ringen og Præsidenten over de Forenede Stater—Alt forgiæves, og doghave

vi roligt fundet os i alt dette. Vi have ikke gaaet irette med den store

Gud ; vi knurrede ikke, men forlode Alt i Fred og trak os tilbage til det

Indre af Landet, til den store vilde Prærie, til de uogne, golde Sletter og

begyndte der paany. Vi fik de ode Steder til at blomstre som Rosen, og

dog vil den djævelske Skare nu ikke unde os Ro."

Dette er et tydeligt og kraftigt Vidnesbyrd angaaende de Foruret-

telser, som bleve tilfojede de Sidste-Dages Hellige af deres Fjender. En
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levende Guds Profet skrev det, og det vil staa som et skrækkeligt Vidnes-

byrd imod de Mænd, hvis Forbrydelser det beskriver, indtil en fortornet

Guds Hævn tilfulde er tilfredsstillet. Erindringen om deres onde Gjer-

ninger ladel" sig ikke udslette, thi de ere skrevne i blodige Træk. Allerede

er Missouris Jordbund under den sidste Borgerkrig bleven bestænket

med mange af de skyldige Mænds og deres Familiers Blod, men Enden er

endnu ikke kommen ! De Uskyldiges Blod vil ikke forgjæves raabe til

Herren om Hævn.
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FJORTENDE KAPITEL.

Pobelen fortsætter sine Skjændselsgjerninger.—En hyklersk Dommer,—Guver-

nor Boggs som et villigt Redskab i Pubelens Hænder.—En Anekdote om. en

mig Oflacer.—De Witt omringes af Pobelen.—En betegnende Skrivelse.—De

Hellige nodes til at forlade De Witt og nedsætte sig i Caldwell Co.—Pobelen

trækker sig tilbage fra Davies Co.—En Skjærmydsel ved Crooked River.

—

Oberst Pattens Dod.—Pobelen drives paa Flugt.—De Helliges Forsvarsbevæ-

gelser udlægges som Opror og Forræderi.—Guvernor Boggs udsteder sin

bekjendte Udryddelsesordre.

Ophidselsen imod de Hellige vedblev stadig at tiltage. Pobelen

strommede ind fra alle Kanter til Davies County og indrettede sit Hoved-

kvarter i Nærheden af Millport ; de begyndte strax at begaa Voldsom-

heder imod de Hellige, stjæle deres Kvæg og odelægge deres Ejendele

samt truede dem med fuldstændig Uddrivelse af Staten.

Den 8de September rygtedes det i Far West, at Pobelen var ifærd

med at angribe Adara-ondi-Ahman. Flere af Brodrene vare strax rede

til at drage dem til Undsætning, og den næste Morgen begav et Kom-
pagni Brodre sig paa Vejen derhen. Da man tillige borte, at en Vogn,

belæsset med Geværer og Ammunition, var undervejs fra Richmond til

Pobelen i Davies County, tog et Kompagni væbnede Mænd under Kap-

tejn William Alired ud for at afskjære dem Vejen. De fandt Vognen

sonderbrudt og Geværkisterne trukne ind i det hoje Græs tætved Vognen,

men kunde ikke opdage noget Menneske i Nærheden. Kort efter kom
dog tre Mænd tilstede, som strax bleve arresterede og tilligemed Gevæ-

rerne bragte til Far West. Kaptejn All red handlede efter Fuldmagt af de

civile Authoriteter i Caldwell County, hvilke havde udstedt Ordren til at

lægge Vaabnene under Beslag og at arrestere Forerne. Saasnart disse

Mænd vare blevne arresterede, blev Dommer King ved Brev underrettet

om det Forefaldne, og Brodrene udbade sig hans Raad med Hensyn til,

hvad de skulde foretage sig med Geværerne og Fangerne. Dommeren

svarede, at de skulde "loslade Fangerne," men vidste ikke, hvad han

skulde raade dem til med Hensyn til Geværerne, "dog" sagde han,

skulle de ikke med min Medvirken blive Eder fratagne for at benyttes

imod Eder i noget ulovligt Ojemed." Desuagtet raadede Dommer King

under samme Dato General Atchison til " at samle 200 Mænd eller flere

for at adsprede de bevæbnede Skarer i Davies og ligeledes i Caldwell

County, og tvinge de Mormoner, som ikke ville overgive sig, til Under-

kastelse, da det ikke kan lade sig ejore at tilsidesætte Loven /or deres

Skyld."
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Vi omtale denne Begivenhed for at vise denne Dommers Hykleri.

For Joseph og de Hellige viste han sig tilsyneladende venlig og fredelig-

sindet, medens han paa samme Tid var deres svorne Fjende. Det kunde

ikke lade sig gjore at tilsidesætte Loven for "Mormonernes Skyld." O
nej! men det var fuldkommen i sin Orden, at Pobelen bortjog og dræbte

de Hellige, som saasnart de modsatte sig dem bleve ansete for Oprorere

etc.

Omtrent paa denne Tid sendte "William Dryden, Fredsdommer i

Davies County, en længere Skrivelse til Guvernor Boggs, hvori han un-

derrettede ham om, at " han havde udstedt en Arrestordre imod Alonson

Ripley, George A. Smith og Flere for at have anfaldt og truet Adam
Black den 8de August sidstleden, og at Embedsmanden med en Vagt

bestaaendeaf 10 Mand, der skulde udfore Ordren, blev med Magt tvungen

til at forlade Byen, hvor Angjældende antoges at opholde sig. Mormo-

nerne," sagde han fremdeles, "vare saa vel bevæbnede og talrige i Coun-

tierne Caldwell og Davies, at den udovende Magt i disse Countier var

aldeles magteslos i Henseende til at iværksætte en Arrestordre mod nogen

af Mormonerne, som tillige behandlede Landets Love med den dybeste

Foragt."

Saasnart Guvernor Boggs havde modtaget dette Brev, udstedte han

en Ordie til General R. Atchison om at lade et tilstrækkeligt Antal af

Tropperne under hans Kommando holde sig rede til at hjælpe de civile

AuthoritPter i Davies County at "udove alle Arrestordrer og andre Em-

bedsforretninger, og forst og fremst være den Embedsmand behjælpelig,

som havde det Hverv at udfore den af Fredsdommer William Dryden den

27de August mod Alonson Ripley, George A. Smith og Flere udstedte

Arrestordre og bringe Angjældende for Domstolen." Denne foragtelige

Fredsdommer kunde ved sine Logne bevæge Guvernoren til ojeblikkelig

Handling, medens Hundreder af Helliges indstændige Bonner om Be-

skyttelse og Retfærdighed intet Hensyn blev taget til.

En Troppeafdeling bestaaende af henved 1,000 Mand under General-

Major D. R. Atchisons Kommando var snart undervejs til Davies County,

og lejrede sig ved Ankomsten did imellem de to Byer Mill Port og

Adam-ondi-Ahman. Paa sidstnævnte Sted havde de Hellige fia de om-

liggende Egne samlet sig til Selvforsvar imod Pobelen, og havde i dette

Ojemed stillet sig under Oberst Wights Kommando.

Da Militsens Generaler besogte Pobellejren i Millport, fortalte man

dem, at disse lovlose Banditer havde samlet sig der i Selvforsvar, Ind-

byggerne i Davies County vare bleve truede af "Mormonerne," og de

vare nu komne for at hjælpe og forsvrre dem. Saadanne vare de Logne,

som de sogte at binde Folket paa Ærme, for derved at retfærdiggjore sin

egen ulovlige Fremgaugsmaade, men ved ogsaa at aflægge et Besog i de Hel-

liges Lejr, kom Generalerne snart til Kundskab om, at det forholdt sig
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anderledes. Saaledes siger General Parks i sin Skrivelse til Guvernoren

fra Davies County den 25de Septbr., at "bvad end Mormonernes Hensigt

har været, for vi kom hertil, have de siden vor Ankomst ikke viist nogen

Tilbojelighed til at imodstaa Lovene, eller tilkjendegivet noget fjendt-

ligt Sindelag. Der har hersket saamegen Fordom og Overdrivelse be-

træflende denne Sag, at jeg fandt Tingene aldeles torskjellige fra, hvad

jeg havde ventet. Da vi ankom hertil, fandt vi en stor Skare Mænd fra

de tilstedende Countier, bevæbnede og paa aaben Mark, i den Hensigt,

efter hvad jeg erfarede, at hjælpe Folket i dette County mod Mormo-

nerne, uden at være opfordrede dertil af de retmæssige Authoriteter.

Eftersk.—Si>ien jpg skrev Ovenstaaende, har jeg modtaget Under-

retning om, at hvis Komiteen ikke kan enes, er det Mændene fra Davies

Counties Beslutning at drive Mormonerne ud med Krudt og Kugler."

General Atchison, som omtrent samtidig tilskrev Guvernor Boggs,

sagde, at "Sagerne staa ikke saa galt i det County, som Rygtet fremstiller,

og i Sandhed jeg har, stottet paa edelige Vidnesbyrd, ingen Tvivl om, at

Deres Excellence er bleven fort bag Lyset af rænkefulde eller halv for-

rykte Menneskers overdrevne Beretninger. Jeg har bragt i Erfaring, at

der er ingen Grund til Frygt, hvad Mormonerne augaar."

De frygteligste Historier fortaltes om de Hellige. De vare et for-

færdelig! Folk ifolge deres Fjenders LTdsagn ; saa ofte vare disse Logne

blevne gjentagne af Pobeleu, at de tilsidst selv begyndte at tro paa dem;

men istedetfor at Pobeleu i Virkeligheden havde nogen Aarsag til Frygt,

var netop det Modsatte Tilfældet. De Hellige vare faa i Antal og

næsten forsvarslose, medens deres Fjender vare talrige og vel bevæbnede,

og hvad værre var, uden mindste Barmhjertighed.

En ganske morsom lille Historie, der vil tjene som Illustration til

den Frygt, som Missourianerne i de Dage nærede for de Hellige, fortælles

om en ung Officer, der tjente som Adjutant hos General Doniphan. Paa

et Besog til Far West tog Generalen sin Adjutant med sig og opslog sin

Bopæl hos Profeten. Da de om Aftenen trak sig tilbage for at begive

sig tilsengs, bleve de anviste et Værelse med to Senge, hvoraf Generalen

benyttede den ene og hans Adjutaut den anden. Men efterat Lyset var

bleven slukket, syntes paa engang alle de Rædselshistorier, den unge Ad-

jutant havde hort fortælle om "Mormonerne," pludselig at dukke op i

haus let bevægelige Fantasi, og han blev saa forskrækket, at han var

glad ved at slippe ud af sin Seng og liste sig hen i Generalens!

Officerer have i Almindelighed Ord for gjerne at ville anses for modige,

men i dette Tilfælde syntes den unge Officers Frygt at sejre over hans

militære Stolthed.

I Slutningen af September Maaned blev ovennævnte Armee oplost,

og Alt, hvad den havde udrettet var, at den adspredte Pobelen til andre

Egne, fer der paany at gjentage sine Voldsgjerninger.
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I store Hobe samlede Pobelen sig derpaa omkriug DeWitt i Carroll

County, hvor de Hellige rustede sig til Selvforsvar, det Bedste, de kunde.

Lidt efter lidt havde de imidlertid fuldstændig omringet Byen, og da som

Folge heraf al Tilforsel af Levnetsmidler etc. blev standset, begyndte

Indbyggerne snart at lide Mangel, og det tilsidst i saa hoj en Grad, at

flere af de Hellige bogstavelig dode af Hunger. Medens Forholdene

stode saaledes i DeWitt, hændte det sig, at General Samuel D. Lucas,

tidligere Pobelleder mod de Hellige i Jackson County, sejlede ned ad

Floden forbi DeWitt, og for at vise, hvorledes Brandfakler og Dodspile

bleve udslyngede igjennem Staten, og det endog af hqjtstaaende Mænd,

som under Ed vare forpligtede til at overholde den offentlige Fred,

ville vi anfore folgeude Skrivelse fra nævnte General til Guvernor Boggs,

dateret Boonville, Missouri, den 4 le Oktbr. 1838:

"Kjære Herre! Da vi forleden Mandag passerede nedad Missouri

Floden, saa vi en stor Skare Mormoner under Vaaben i DeWitt, Carroll

County. Deres Anforer, Oberst Hinkle, tidligere fra Caldwell County,

underrettede mig om, at de vare 200 Mand stærke, og at de hvert Oje-

blik ventede at blive angrebne af Borgerne i Carroll County, hvilke han

sagde kun vare lejrede sex Mile derfra, ventende paa Forstærkning fra

Saline County. Hinkle sagde, at han havde besluttet at fægte. Efter-

retning fra Dr. Scott i Fayette er netop indloben hertil om, at en Træf-

ning havde fundet Sted igaar, og at flere Mand faldt. Dr. Scott meddeler

mig, at han fik denne Underretning af en agtværdig Herre, der havde

hort Skydningen, idet han sejlede forbi. Hvis en^Træfning virkelig har

fundet Sted, hvorom jeg ikke tvivler, vil det vække stor Bevægelse i hele

Ovre-Missouri, og disse foragtelige og nedværdigede Væsener ville blive

udryddede af Jordens Overflade. Dersom een af Carrolls Indbyggere

skulde blive dræbt, tror jeg, at der inden fem Dage vil befinde sig 4 a

5,000 Frivillige paa Kamppladsen mod Mormonerne, og Intet uden deres

Blod vil tilfredsstille dem. Det er en ubehagelig Tingenes Tilstand.

Forholdsregler agter jeg ikke at foreslaa deres Excellence. Mine Trop-

per af 4de Division aftakkedes kun indtil nærmere Ordre, og kunne være

parate efter en Times Varsel." Med Hensyn til dette Brev skriver

Joseph

:

"Foragtelige og nedværdigede Væsener!" Hvo har vel nogensinde

for hort hojmodige og hæderlige Mænd nedlade sig til at ofre sin Ære
ved at fremkalde Krig uden Aarsag mod "nedrige og foragtelige Væse-

ner?" Men General Lucas er rede med hele sin Division "efter en Times

Varsel" at betræde Valpladsen paa saadanne nedværdigende Betingelser,

for saavidt hans egen Indberetning er sand. Men Lucas vidste bedre

Besked. Han vidste, at de Hellige vare et uskyldigt, uskadeligt Folk,

der ej vilde slaas med Nogen uden i Selvforsvar, og hvorfor da skrive et

eaadant Brev til Guvernoren for at ophidse hans Sind? Hvorfor ikke
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holde Sandhed og Retfærdighed paa Deres Side, arme Lucas? Evighe-

dens Annaler ville engang aabenbare for Dem, hvo, der er de "nedvær-

digede Væsener," og hvad der vil kræves for at "tilfredsstille" for Udgy-
delsen af "Mormcnernes Blod."

En Komite, som var bleven afsendt fra Chariton County for at un-

dersoge Beskaffenheden af Tvistighederne i De Witt og Omegn, saa ikke

Sagen i samme Lys som Lucas. Efterat have vendt tilbage, aflagde de

edeligt Vidnesbyrd paa, at Pobelen havde fortalt dem, at de forte Krig
imod de Hellige, i den Hensigt at dræbe dem eller fordrive dem fra Coun-

tiet, og at de Hellige kun vare beredte til Selvforsvar og bade om Fred
samt onskede, at de civile Authoriteter skulde komme derhen saa hurtigt

som mulig og bilægge Tvistighederne.

Paa denne Tid var Joseph tilligemed en Del Andre paa en Rejse i

den nedre Del af Caldwell County for at vælge et Sted til Anlæggelsen

af en By. Paa denne Rejse modte han en af Brodrene fra De Witt, som
underrettede ham om Pobeloplobene og de Helliges Tilstand dersteds.

"Jeg blev forbauset," skriver Joseph, "ved at erholde denne Efter-

retning, endskjondt der allerede tidligere havde viist sig Tegn paa Pobel-

excesser; men jeg havde haabet, at Fornuften hos Storstedelen af Folket

og deres Agtelse for Konstitutionen vilde have kuet Forfolgelsens Aand,

om den havde viist sig i nævnte Egn.

Ved Modtagelsen af denne Underretning gjorde jeg strax Forbere-

delser for at komme til De Witt, for om muligt at berolige Folkets

Folelser og bevare mine Brodres Liv, der saaledes vare udsatte for

Folkets Vrede.

Lordagen den 6te Oktbr. ankom jeg til De Witt og fandt, at Beret-

ningen om Tilstanden paa dette Sted var overensstemmende med Sandhe-

den; thi det var med stor Vanskelighed og ved at rejse en ubefærdet Vej,

at det lykkedes mig at naa derhen, da alle Hovedveje vare stærkt besatte

af Pobelen, der afskar al Forbindelse med Staden. Jeg fandt Brodrene,

der blot vare en Hnandfuld i Sammenligning med Pobelen, som omrin-

gede dem, næsten blottede for Proviant og uden Udsigt til at erholde

mere. Vi ansaa det for raadeligt at sende Bud til Guveruoren og under-

rette ham om Forholdene i Haab om, at han vilde skjænke os den Beskyt-

telse, vi behovede, og som var os garanteret fælles med andre Borgere.

Flere hdjtstaaende Mænd, hvilke boede i den nærmeste Omegn, og som
ej i fjerneste Maade stode i nogen Forbindelse med de Sidste-Dages Hel-

liges Kirke, og som havde været Vidne til vore Fjenders Fremgangsmaa-

de, fremtraadte og aflagde edeligt Vidnesbyrd om den Behandling, der

var bleven os tildel, og om den farlige Stilling, hvori vi befandt os. De
tilbode sig endog aelv at begive sig til Guvernoren og fremstille Sagen
for ham."

Men saa langt fra at erholde nogen Hjælp, eller endog blot at blive
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viist nogen Sympathi af denne Mand, bleve de Hellige derimod under-

rettede om, at "Kampen var mellem Mormonerne og Pobelen" og at "de

selv maatte udkjæmpe den,"

Imidlertid ankom General Parks med en Afdeling Tropper i Nabo-

laget, og lejrede sig omtrent 5 Mile fra De Witt. Disse Tropper vare

atter blevne indkaldte paa Grund af de stedfundne Uroligheder, men da

baade ban og bans Mænd vare fjendtligsindede imod de Hellige, blev

Intet gjort for at adsprede Pobelen. Han undskyldte sig med, at Kap-

tejn Bogarts Mænd vare oprorske og pobelsindede, og kunde derfor Intet

gjore med sine Tropper. Denne Bogart var Kaptejn over et Kompagni

af Militsen under Parks og var ellers Metbodistpræst af Fag. Han var

en Intter Fjende af de Hellige og en Pobelopbidser af værste Slags. I

et Brev, som General Parks derpaa afsendte til General Atcbison,

sagde ban: "Intet synes at være saameget efterspurgt ber som Mormon-

skalpe (efter Carrolls Indbyggeres Tale at domme); bidindtil bar der

været knapt om dem." Og tilfojede videre: " Saavidt jeg kan forstaa,

bave de (de Hellige) endnu gaaet forsvarsvis tilværks. Det er min be-

stemte Mening, at Mormonerne ingen Ro ville faa, for de drage bort."

Omtrent paa denne Tid bavde Pobelen sendt Bud til Jackson

County og faaet en Kanon, Krudt og Kugler, og bevæbnede Hobe kom
dem tilbjælp fra Ray, Salina, Howard, Livingston, Clinton, Clay og

Platte Countier, og en Mand ved Navn Jackson fra Howard County blev

valgt til deres Anforer. De Hellige vare under Dodsstraf forbudte at

forlade Byen, og bleve skudte paa, naar de forsogte at gaa ud for at

skaffe sig Fodemidler, bvorpaa de vare aldeles blottede. Saasnart som

Kvæg, Heste eller andre Ejendele kom, bvor Pobelen kunde faa fat paa

dem, bleve de tagne sor;i Bytte. Paa Grund af denne Lovloshed maatte

de fleste af Brodrene bo i Vogne eller Telte og indrette sig paa bedste

Maade.

Der var nu ikke nogetsombelst Haab om, at de Hellige kunde imod-

staa Pobelen, der stadig voxede. Deres Proviant var som sagt aldeles

sluppen op, og Brodrene vare udmattede af den idelige Staaen paa Vagt

for at iagttage alle Fjendens Bevægelser. Nogle af Brodrene dode af

Mangel paa Livets forste Fornodenbeder, og for "forste Gang i mit Liv,"

skriver Josepb, "havde jeg den Smerte at se nogle af mine Medmenne-

sker falde som Offer for Forfolgelsens Aand, der dengang herskede, og

som sidenefter bar hersket i saa stor en Grad i Ovre-Missouri, og det

endog Mænd, som vare dydige og mod hvem ingen retfærdige Beskyld-

ninger kunde fremfores, men som formedelst deres Kjærlighed til Gud,

deres Hengivenhed for bans Sag og deres Beslutning at ville bevare sin

Tro maatte nedstige i en tidlig Grav."

Imidlertid tilskyndede Henry Root og David Thomas, hvilke Mænds

Raad Anlæggelsen af De Witt i'ornemmelig skyldtes, de Hellige til at
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forlade Stedet. Thomas sagde, at han havde Pobelens Forsikring om, at

dersom de vilde forlade Stedet, skulde intet Ondt blive dem tilfojet, og de

skulde blive betalte for alle de Tab, de havde lidt, og sagde, at de vare

komne som Voldgiftsmænd i dette Ojemed, samt at nogle Mænd skulde

blive beskikkede til at taxere de Ejendele, de ikke kunde medtage,

hvilke de skulde blive betalte for.

Da der saaledes ingen Udsigt var til Befrielse, idet Guvernorens Ore

var dovt for alle Bonner og Forestillinger, og Militsen havde gjort Myt-

teri og Storstedelen af dem vare færdige til at gaa over til Pobelen, kom
Brodrene til den Slutning, at det var bedst at forlade De Witt og sdge

Ly et andet Sted. Som Folge heraf blev en Komite dannet ifolge Pobe-

lens Onske, men da denne Komite bestod af Udenforstaaende, taxerede

de kun de Helliges Land, som ovenikjobet ikke blev betalt. Mange af

deres Huse vare blevne opbrændte, deres Kvæg fordrevet og en stor Del

af deres ovrige Ejendele odelagt af Pobelen; men naar har man noo'en-

sinde hort, at de Hellige have faaet Erstatning, for hvad deres Fjender

have odelagt ! Da de Hellige derpaa skulde til at drage bort, savnede de

mange af deres Heste, Oxer og Koer, hvilke ej vare til at finde. Pobe.

len roste sig nemlig af, at de havde dræbt deres Kvæg og levet deraf

Med omtrent halvfjerdsindstyve Vogne og det Tiloversblevne af deres

Ejendele, som det havde lykkedes dem at redde, brode de op fra De Witt

den Ilte Oktober 1838 og begave sig paa Vejen til Caldwell County.

Under Rejsen bleve de bestandigen foruroligede og truede af Pobelen,

der gjentagende Gange skjod paa dem. Flere af de Hellige dode under,

vejs paa Grund af Mangel og Overanstrængelse, og maatte begraves ved

Vejkanten uden Kister og under de sorgeligste Omstændigheder- Resten

ankom til Caldwell den 12te Oktbr. Joseph var stadig med dem, og var

altid rede til at troste, opmuntre og hjælpe dem. Hvorsomhelst der var

Fare paafærde, var Joseph tilstede, og beviste saaledes de Hellige Sand-

heden af Jesu Ord, at "Ingen har storre Kjærlighed end den, som er vil-

lig til at nedlægge sit Liv for sine Venner."

Ikke saasnart havde de Hellige forladt De Witt, forend Sashe[

Woods, en presbyteriansk Præst, kaldte Pobelen sammen og holdt en Tale

til dem og sagde, at de maatte skynde sig at komme deres Venner i Da.
vies County tilhjælp. Salget af Landejendomme, sagde han, var nær
forestaaende, og om de kunde faa Mormonerne uddrevne, kunde de faa

Forkjobsret til alt Landet og faa deres Ejendomme tilbage igjen saavel-

som beholde den hele Betaling, de havde modtaget for samme. Han for-

sikrede Pobelen, at de ikke havde Noget at befrygte fra Authoriteternes

Side for denne deres Handlemaade ; thi de havde nu tilstrækkeligt Bevis

for, at Authoriteterne ikke vilde hjælpe "Mormonerne," og at de ligesaa

gjerne kunde tage deres Ejendomme, som at lade være. Denne Opford-

ring vandt Bifald, hvorfor hele Banden begav sig til Davies County, med-
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tagende sin Kanon. Imidlertid var Cornelius Gillium ivrig beskjæftiget

med at faa en Pobel paa Benene i Platte og Clinton Countier for at hjælpe

Woods i hans Bestræbelser at drive fredelige Borgere fra deres Hjem og

berove dem deres Besiddelser.

Da de Hellige i Caldwell County kom til Kundskab om disse Bevæ-

gelser og tillige vare blevne befalede af General Doniphan at berede sig

til Selvforsvar, forsamledes Brodrene i Far West i et Antal af flere Hun-

drede med den Besluting at forsvare deres Rettigheder til det Yderste, og

den 15de Oktober forlode omtrent 100 bevæbnede Mænd, hvoriblandt

Joseph selv, under Oberstlojtnant Hinkle Far West, for at begive sig til

Adam-ondi-Ahman i Davies County, hvor Pobelen paany havde begyndt

at begaa mange Plyndringer, saasom at bortdrive deres Heste, Kvæg^

Faar, Svin osv. Mange af dem, hvis Huse bleve afbrændte, saavelsom

de der boede adspredt paa ensomt beliggende Steder, flygtede ind i selve

Byen for at komme i Sikkerhed og soge Ly mod den heftige Snestorm,

der rasede den 17de og 18de Oktober. Kvinder og Bom bleve saaledes

nodte til at forlade deres Hjem og rejse flere Mile tilfods for at undslippe

Pobelen. "Mine Folelser," skriver Joseph, "vare saadanne, at de ej

kunde beskrives, da jeg saa dem flokke sig ind i Landsbyen næsten alde-

les blottede for Klæder, havende kun reddet deres Liv."

Under denne Tingenes Tilstand ankom General Parks til Davies Coun-

ty og var i Lyman Wights Hus, da den Efterretning modtoges, at Pobelen af-

brændte Husene, og at Kvinder og Born flygtede for at finde Sikkerhed.

Oberst Wight, som var ansat ved det 59de Regiment under General Parks

Kommando, spurgte ham, hvad man skulde gjore; han svarede, at han oje-

blikkeligen maatte samle sine Mænd og gaa imod Pobelen og adsprede dem.

Som Folge heraf blev en Afdeling strax bragt paa Benene, og var om

kort Tid paa Vejen med den Beslutning at fordrive Pobelen eller do i For-

soget, da de ikke kunde taale en saadan Behandling længere.

Saasnart Pobelen havde erfaret General Parks Ordre og kom til

Kundskab om Brodrenes Beslutning, brode de deres Lejr op og flygtede

i storste Hast, efterladende deres Kanon og en Del Krigsforraad paa

Lejrpladsen, som derfor faldt i de Helliges Hænder. Men for imidlertid

at opnaa deres (ijemed. greb Pobelen til List, og efterat have flyttet deres

Huse der kun bestode af nogle usle Tommerhytter,_satte de disse i Brand,

hvorpaa de meldte til Statens Authoriteter, at " Mormonerne nedbrændte

og odelagde Alt for dem."

Da Pobelen trak sig tilbage fra Davies County, vendte Joseph til-

bage til Caldwell, hvor han haabede idetmindste for en Tid at faa Ro for

sine Fjender, men ikke saasnart var han ankommen til Far West, for det

blev ham fortalt, at Pobelen havde begyndt Fjendtligheder paa Grænd-

serne af nævnte County og havde taget flere af Brodrene tilfange. Flere

Maaneder i Forvejen havde Herren befalet de Hellige at indsamles til
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Byerne, men paa Grund af deres Forsommelse heri, maatte de nu over.

lade deres Ejendele og Andet i Pobelens Hænder, og skyndsomt tage

Flugten til de omliggende Byer, glade ved at slippe bort med Livet.

Saa ledes blev Far West i ganske kort Tid bogstavelig overfyldt med
Mennesker, idet de Hellige strommede ind fra alle Kanter, sogende Be-

skyttelse mod Pobelens Raseri.

Den 24de Oktober ved Middagstid ankom Kaptejn Bogart med
30 a 40 Mand til en Broder Thoret Parsons Bopæl ved Udspringet af den

ostlige Gren af Log Creek og advarede ham om at fjerne sig inden Kl.

10 næste Dags Formiddag, og erklærede ligeledes, at han vilde hjemsoge

Far West med Torden og Lynild inden næste Dags Middag, dersom han

var saa heldig at træffe Neil Gillium, som vilde slaa Lejr for Natten om-
trent 6 Mile vestenfor Far West, medens han selv vilde lejre sig ved

Crooked River. Broder Parson sendte et Bud til Far West med disse

Efterretninger og fulgte selv efter Bogart for at iagttage hans Bevægelser.

To andre Brodre, som havde taget ud i samme Ojemed, saa otte bevæb-

nede Mænd af Pobelen aflægge et Besog i Broder Pinkhams Hus, hvor

de toge tre Fanger og fire Heste, Vaaben osv., og droge bort med Truds-

ler mod Fader Pinkham ; henved Midnat kom de tilbage til Far West
og aflagde Rapport om Pobelens Forehavende, som de vare komne til

Kundskab om ved Bogarts Bevægelser.

Da Elias Higbee, den forste Dommer i Countiet, modtog denne Ef-

terretning, befalede han Oberstl6jtnant^Hinkle,'"som var Overstkommande-
rende i Far West, at rykke ud med et Kompagni for at splitte Pobelen

og befrie Fangerne, hvilke ifolge Rygtet skulde myrdes om Natten.

Trompeten skraldede og Brodrene samledes paa Torvet omtrent ved
Midnat, hvor de bleve gjorte bekjendte med Kjendsgjerningerne, og om-
trent 75 Frivillige adlode Dommerens Opfordring og stillede sig under

David W. Pattens Kommando; derefter begave de sig tilhest paa Vejen

til Pobellejren, hvor de haabede at overrumple og adsplitte Fjenden, be-

frie Fangerne og uden Blodsudgydelse forpurre Angrebet, som truede

Far West.

Parley P. Pratt, der var en af Deltagerne i denne Expedition, giver

folgende Beretning herom:
" Dette Kompagni var snart undervejs, og maatte tilbagelægge en

Vejlængde paa omtrent 12 Mile over udstrakte Prærier. Natten var

mork, men den flammende Prærieild oplyste vidt og bredt de fjerne Slet.

ter, medens uhyre Rogsojler saas at hæve sig i frygtelig Majestæt, som om
Verden stod i lys Lue. Denne pragtfulde Scene kan Ingen forestille sig

uden den, som paa en Efteraarsdag har været Vidne til en Præriebrand

der farer hen over Millioner Akres Land, bedækket med alenhojt

tort Græs, kun efterladende en glat, sort Overflade, der aldeles er berovet

sin Vegetation.
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De tusinde Meteorer, som i Afstand blussede lig Lejrilde af en eller

anden Krigshær, kastede forunderlige Lysglimt paa Himmelens udstrakte

Hvælving, hvilket Mange fejlagtigeu vilde have taget for Nordlys. Den-

ne Scene i Forening med Midnattens Taushed, de buldrende Lyd af

Hestenes Trampen hen over Slettelandets haarde og torre Overflade, Sab-

lernes Klirren i deres Skeder, de tilfældige Glimt af blanke Vaaben i

den flagrende Belysning, det omgivende Morkes Uhyggelighed samt Ex-

peditionens og Folkets ubekj endte Skjæbne, bidrog Alt til at fylde Sindet

med dybe og alvorlige Tanker og at kaste et romantisk Skjær over Fan-

tasien, hvilket sjeldeu erfares undtagen i Digterens Dromme eller i den

slumrende Fantasies vilde Forestillinger.

I denne hqjtidelige Procession bevægede vi os fremad i omtrent to

Timer, da det antoges, at vi befandt os i en farefuld Egn. Vi bleve der-

paa befalede at stige af vore Heste og overlade dem til en Vagts Vare-

tægt, hvorpaa vi fortsatte Rejsen tilfods en eller to Mile for at opsoge

Fjenden. Vi havde ikke avanceret ret langt, for i samme (3jeblik, som

vi naaede Orkenen, en Salve blev affyret paa os af en ubekjeudt Fjende,

der havde ligget i Baghold, og en af vort lille Antal faldt dodelig truffen

til Jorden; hans Navn var Obauyou. I en kort Afstand fra, hvor vi nu

befandt os, kunde vi se Fjendens Lejrild, Paa den ostlige Himmel var

det allerede begyndt at gry ad Dag, men Morket rugede endnu over

Kamppladsen. Ordre blev givet til at opstille sig i Slagorden under Ly

af Træerne og i Krattet, hvilket strax blev gjort. Ilden blev nu almin-

delig paa begge Sider, og det syntes, som om den hele Orken stadig gjen-

lod af de dodbriugende Riflers Knalden. Efterat et Par Salver vare af-

fyrede, blev der givet Ordre til at angribe Fjenden i dens Lejr. Idet vi

derpaa stormede frem, blev Striden dodelig, og flere faldt paa begge Sider.

I sarnme Ojeblik gjennemborede en Kugle den brave Oberst David W.

Patten, som netop befandt sig ved min Side, da jeg saa ham falde. Da

vi vare lige ved at sejre, vovede jeg ikke at standse for at forvisse mig om

hans og de Ovriges Skjæbne, men stormede ind i Fjendens Lejr. Denne

var beliggende umiddelbart paa Bredden af Crooked River, som her var

flere Roder bred og saa dyb, at man umulig kunde vade over den. Fjen-

den, som blev haardt forfulgt, kastede sig i Floden og kjæmpede mod

Strommen for at naa den modsatte Bred. De, som derpaa naaede den,

forsvandt snart afsyne, hvorpaa Ilden ophorte, og Orkenen gjenklang af

Feldtraabet: "For Gud og Friheden."

Vort lille Kompagni, som for en Del var bleven bragt iuorden^

blev atter opstillet og dets Skydevaaben paany ladede. Da delte var

gjort, blev en Afdeling beordret til at undersoge Valpladsen og efterse

de Saarede. Gideon Carter, som jeg fandt liggende paa sit Ansigt, vendte

jeg om og saa ham do. Hans Ansigt var saa ilde tilredt og vansiret af

Saar og Skrammer, at jeg ikke dengang gjenkjendte ham, men erfarede
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sidenefter, at vi fejlagtig havde antaget ham for en af Fjenden, og som

Folge heraf efterladt ham paa Kamppladsen. Jeg fandt dernæst David

W. Patten, som jeg nogle Minuter i Forvejen havde seet falde. Han
kunde endnu tale, men laa bleg og næsten doende paa sin ene Side, idet

en Kugle havde ramt ham i Underlivet. Mange Andre vare saarede,

hvoraf flere meget farligt.

Fjenden havde i sin Forvirring ladet sine Heste, Sadler, Telte og

Bagage blive tilbage. Vi lagde derpaa Seletojet paa nogle af deres Heste

og spændte dem for en Vogn, som vi indvendig beklædte med Tæj)per og

lagde deri de af de Saarede, som ikke vare istand til at ride. Vor hele

Trop besteg derpaa de erobrede Heste o^ dannede en For-og Bagtrop til

de Saaredes Vogn, hvorpaa vi sagte begave os tilbage til det Sted, hvor

vi havde efterladt vore Heste og Vagten. Her gjorde vi Holdt og be-

tjente de Saarede. Det var et frygteligt Syn at se disse blege og hjæl-

pelose Brodre ligge udstrakte for os og hore deres Stonnen. Omtrent /«ex

af vore Mænd vare mere eller mindre saarede og een efterladt dod paa

Pladsen. Fjenden led et lignende Tab, foruden hele deres Oppakning,

Vaaben og Krigsforraad.

Vi erfarede gjennem Fangerne, som vi befriede, at Fjenden bestod

af omtrent 60 Mænd, anforte af en Methodistpræst ved Navn Bogart-

Vor Posse, som tog aktiv Del i Træfningen, kunde ikke have været mere
end omtrent 50. Ved Træfningens Begyndelse vare tre af vore Brodre

blevne holdte som Fanger i deres Lejr, da de den foregaaende Dag vare

blevne bortforte fra deres fredelige Hjem. Det lykkedes to af disse at

undfly, saasuart Træfningen begyndte, medens den tredie fik en Kugle
gjennem Livet under hans Forsog paa at lobe over til os, men kom sig

dog igjen.

Efterat vi nu havde arrangeret Alt paa bedste Maade for de Saarede?

begave vi os langsomt paa Vejen til Far "West. Da vi vare komne Byen
paa fem Mile nær, havde vort Expresbud naaet Staden med Efterret-

uingen om Slaget, hvorfor en Saarlæge og Andre her kom os imode, hvori-

blandt ogsaa den doende Pattens Hustru, Vore Saarede bleve nu forte

ind i et Hus og deres Saar forbundne. Da Fru Patten traadte ind i Væ-
relset og hendes Oje modte hendes Mands blege og skræmmende

Udseende, brast hun i Graad og udbrod :
" O Gud ! min Mand, hvor bleg

Du ser ud!"

Han var endnu istand til at tale, men dode samme Aften, sejrende i

Troen. Den unge Obanyon dode omtrent paa samme Tid; de ovi'ige

Saarede kom sig efterhaanden, men en af dem ved Navn Hendrix er

endnu en Krobling. Patten og Obanyon bleve begravne sammen under

militær Honor, og et helt Folk, saa at sige, fulgte dem til Graven, Alle

hvis Folelser ikke vare for smertelige til at finde Luft i Taarer, græde

Han var det eneste Medlem af de Tolvs Kvorum, som endnu havde fun-
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det en Martyrs Grav. Han var en stor og god Mand, og En, som valgte

at nedlægge sit Liv for Sandhedens og Retfærdighedens Sag ; for at opnaa

dette Privilegium, havde hanflittigen sogt og bedet til Herren, ''thi," sag-

de han, "jeg vil hellere do, end leve og se det saaledes i mit eget Fode-

land."

Efterat have bragt de Saarede til et Sted, hvor de kunde nyde en

passende Pleje, skyndte Kompagniet sig til Far West og overleverede

Krigsbyttet til Regimentets Oberst, som siden afleverede det til de hojere

civile eller militære Authoriteter i Staten."

Paa Grund af denne Tildragelse udspredtes de skammeligste Logne

og Beskyldninger mod de Hellige, hvis Forsvarsbevægelser udlagdes som

Opror, Forræderi, Rov og Mord. Breve, der tjente til at ophidse den

offentlige Stemning, skreves og udsendtes i alle Retninger. Som en

Prove herpaa ville vi gjengive folgende Brev til Guvernor Boggs i sin

Helhed:

" Carrolton, Missouri, den 24de Oktbr. 1838.

Sir ! Vi bleve iaftes underrettede om ved Expres fra Ray County,

at Kaptejn Bogart og hele hans Kompagni, bestaaende af 50-60 Mand>

vare overfaldne og ihjelslagne af Mormonerne ved Buncombe, 12 Mile

nord for Richmond, paa tre nær. Denne Angivelse kan De stole paa er

sandfærdig, og iaftes ventede man, at Richmond vilde være lagt i Aske

idag. Vi kunde tydelig hore Kanontorden og vi vide, at Mormonerne

vare i Besiddelse af en Kanon. Richmond ligger omtrent 25 Mile vest

for dette Sted i lige Linie. Vi vide ikke, hvilken Time eller Stund, vi

ville blive lagte i Aske—vort Land er odelagt—for Guds Skyld kom os

til Undsætning saa hurtigt som mulig.

Deres osv.,

Sashel Woods,

Joseph Djckson."

Saadanne Meddelelser satte hele Landet i Opror. Kvinder og Bom
flygtede fra Richmond af Frygt for, at "Mormonerne" i Virkeligheden

skulde odelægge Byen. Og iblandt dem, som aflagde Ed paa de skam-

meligste Beskyldninger, Bagvadskelser og Logne imod Joseph og Kirken^

var ogsaa Thos. B. Marsh, som nu havde fornægtet Troen og var bleven

en stor Fjende af Kirken. Ingen Meddelelser, hvor urimelige og usand-

synlige de end vare, forekom Guvernoren i mindste Maade mistænkelig.

I en Skrivelse til John B. Clark af 26de Oktober siger han'saaledes, at

"det var kommen ham for Ore, at Mormonerne med en væbnet Styrke

havde drevet Indbyggerne af Davies County fra deres Hjem, havde

plyndret og brændt deres Vaaningshuse, adsplittet deres Kvæg og odelagt

deres Afgrode samt lagt Byerne Mill Port og Gallatin i Aske, indbefat-
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tende County-Sekretærens Kontor samt alle Countiets offentlige Proto-

koller." I samme Skrivelse beordrede han, at en Styrke paa 2000 Mand
strax skulde udkommanderes for, som han sagde, at "hjælpe Folket i

Davies County at gjenerholde deres Hjem og Ejendele." At hjælpe

"Mormonerne" til at "gjenerholde deres Hjem og Ejendele," var der ikke

Tale om. Deres Nod og Lidelser kunde ikke bevæge hans stenhaarde

Hjerte til at foretage noget Skridt til Bedring af deres Kaar eller endog

blot at yde dem Retfærdighed ; men hvor redebon var han ikke til at

handle, naar slige Logne, som de ovenfor nævnte, kom ham for Ore.

Dagen efter den 27de Oktober udstedte han sin bekjendte Udryd-

delsesordre, der i sin Helhed lyder saaledes

:

Militsens Hovedkvarter,

Jefferson City, den 27de Oktbr. 1838.

General John B. Clark.

Sir! Siden min Ordre af Gaars Dato til Dem, hvori De opfordres

til at stille 400 Mand Hestfolk af Deres Division, har jeg fra Amos Rees

Esq., og Wiley E. Williams Esq., en af mine Adjutanter, modtaget Efter-

retninger af den mest oprorende Natur, hvilket aldeles forandrer Sagen.

Mormonerne have aabenlyst trodset Lovene og fort Krig mod Befolk-

ningen i denne Stat. De befales derfor at paaskynde Deres Operationer

og bestræbe Dem for at komme til Richmond i Ray County med al mu-

lig Hurtighed. Mormonerne maa behandles som Fjender, og for det

Offentliges Vel om fornodent udryddes eller uddrives af Staten. Deres

Voldsgjerninger overgaa al Beskrivelse. Hvis De kan foroge Deres

Styrke, bemyndiges De herved til at gjore det, i hvilkensomhelst Grad,

De maatte anse for nodvendig. Jeg har netop udstedt Ordre til General-

Major Wallock fra Marion County at stille 500 Mand og marschere med

dem til den nordlige Del af Davies og der forene sig med General Doni-

phan fra Clay, der har faaet Ordre til at begive sig sammesteds hen med

500 Mand, i den Hensigt at afskjære Mormonerne Tilbagetoget til det

Nordlige. De have faaet Ordre til at stille sig i Forbindelse med Dem
ved Expres; De kan ogsaa kommunicere med dem, om De finder det

nodvendigt. Istedetfor altsaa at gaa til Davies, som forst befalet, for at

indsætte Borgerne dersteds i deres Hjem igjen, vil De ojeblikkelig rykke

mod Richmond og der operere imod Mormonerne. Brigade-General

Parks fra Ray har faaet Ordre til at have 400 Mand af sin Brigade be-

redte til at forene sig med Dem i Richmond. Den hele Styrke vil staa

under Deres Kommando.
L. W. BOGGS,

Guvernor og Overstkommanderende«

Boggs var bleven saa forhærdet ved at forfølge de Hellige i Jackson
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County, og hans Samvittighed saa "svedet med et hedt Jern," at han an-

saas som skikket til at beklæde det hojeste Dommersæde i Staten; og det

var sandsynligvis hans Had til Sandheden og "Mormonerne," og hans

blodtorstige, myrdelystne Tilboje lighed, der hævede ham til den Stilling,

han indtog. Hans Udryddelsesordre ophidsede Enhver i Staten, der var

af samme Aand som han selv, og Pobelophidserne i Missouri flokkede sig

omkring General Clarks Banner næsten fra alle Kanter, medens General-

Major Lucas og Brigade-General Moses Wilson, der vare nærmere Skue-

pladsen end General Clark, satte sig i Spidsen for den gamle Jackson

County Pobel samt de Banditer, der nyligen havde hærjet Carroll, Davies

og Caldwell Countier, ialt omtrent 4000 Mand, og marscherede direkte

mod Staden Far West.

Uagtet Clark ikke var den hojeste Officer, valgte Guvernor Boggs

ham dog som et brugbart Redskab til at giennemfore sine morderiske

Planer, thi hvor slette de end vare i Missouri, vare dog kun faa af de

kommanderende Officerer tilstrækkeligt hærdede til i enhver Henseende at

være Boggs behjælpelig i dette paatænkte umenneskelige Slagteri samt i de

Helliges Uddrivelse af en fri og uafhængig Stat i den nordamerikanske

Republik, hvor Konstitutionen erklærer, at "ethvert Menneske skal have

Rettighed til at dyrke G\id overensstemmende med dets egen Samvittig-

heds Bydende," hvilket var al den Brode, de Hellige havde giort sig

skyldige i.
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FEMTENDE KAPITEL.

Dr. Avard og hans hemmelige Forening,—Omstændelig Beskrivelse af Blodba-

det ved Hauns Moller.—Pobelhæren nærmer sig Far West, hvor Forberedel-

ser gjores til Fjendens Modtagelse.— Forræderen Hinkle slutter i Hem-
melighed Overenskomst med Pobelen.—Tvirkens ledende Mænd i Far West

fores som Fanger til Pobelens Lejr.—Joseph og de andre Fanger dommes ti^

Doden, men befries ved General Doniphans kjække Optræden, og fores der-

paa som Krigsfanger til Jackson Co.—Rorende Scener i de Bortdragendes

Familier.—Josephs Forudsigelser gaa 1 Opfyldelse.—Han og de Ovrige an-

komme til Independence i Jackson Co.

"Jeg vil lier bemærke," skriver Joseph, "at medens de onde Aander

gjennemstrejfede Staten paakryds og paatvers for at rejse Pobelhobe

mod "Mormonerne," havde Satan selv ikke mindre travlt med at sætte

Ondt i de Helliges Lejr; og en af hans fornemste Hjælpere var en Dr.

Sampson Avard, som kun havde været i Kirken en kort Tid, og som

—

endskjondt hans Færd i det Hele taget holdt sig saa temmelig indenfor

Sommelighedens Grændser,hvad det Ydre angik, ikkedestomindre hemme-

ligt tragtede efter at blive den storste af de Store og blive Folkets Leder-

Dette var hans Stolthed og hans Daarskab; men da han intet Haab havde

om at vinde de Helliges Hjerter i aaben Strid for at kunne opnaa si*

Onske, brugte han sit Snit hos Brodrene paa en Tid, da Pobelen under-

trykkede, rovede, pidskede, plyndrede og ihjelsloge dem^ og brændte

deres Ejendomme—indtil Overbærelse syntes ikke at være nogen Dyd

længere, og Intet uden Guds Naade uden Maal kunde opholde Mennesker

i saadanne Provelser—til at danne en hemmelig Forening, hvorved han

muligvis kunde hæve sig til en stor Helt ved Kirkens Tilintetgjorelse-

Dette sogte han at udfore ved sine glatte, smigrende og sledske Taler,

som han ofte holdt for sine Medforbundne, medens hans Værelse var vel

vogtet af nogle af hans Tilhængere, der vare rede til at give ham et Vink^

naar Nogen nærmede sig, som ikke billigede hans Adfærd. Her sagde

han, at Kirkens Ledere havde givet deres Samtykke til, hvad han agtede

at gjore; og ved sine Smil og Smigrerier overtalte han dem til at tro ham

og begyndte med at lade de Faa, han havde vundet, ved Ed binde sig til

aldrig at aabenbare Nogetsomhelst af, hvad han maatte meddele dem.

Saaledes optog Avard Medlemmer i sin Forening og forpligtede dem ved

Alt, hvad som var helligt, til at beskytte hverandre i alle lovlige Hen-

seender; og han var meget omhyggelig for at skildre dem den store Her-

lighed, som svævede over Kirken, og som snart vilde udgydes over de
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Hellige som en Sky om Dagen og en Ildstotte om Natten, og snarligen

afslore Himmelens slumrende Hemmeligheder, der skulde glæde deres

Hjerter og opvække de slove Aander blandt de Sidste-Dages Hellige og

fylde deres Sind med uudsigelig Kjærlighed, og udruste dem med Kraft,

saa at Helvedes Kræfter ikke skulde sejre over dem; og han sagde ofte

til sine Tilhængere, at Kirkens Overster havde fremstillet ham som deres

Talsmand, og sat ham til at være Leder for denne Forening, hvilken

han kaldte Daniter.

Paa denne Maade bedaarede han Mange, hvilket gav ham Lejlighed

til at optræde efter en storre Maalestok. Han holdt Forsamlinger dag-

lig, og fremskyndte sit Bedrageri med stor Hast for at forhindre en mo-

den Overvejelse af Sagen, og holdt sine Tilhængere forpligtede til under

Dodsstraf at bevare Hemmeligheder og visse Tegn, hvorpaa de kunde

kjende hverandre baade ved Dag og ved Nat.

Derefter holdt han Forsamlinger, hvor han inddelte sine Folk i Kom-
pagnier paa 10 og 50, og beskikkede en Kaptejn for hvert Kompagni.

Efterat denne Organisation havde fundet Sted, skred han til at undervise

dem om deres Pligter, overensstemmende med deres Kaptejners Ordre

;

han kaldte derpaa sine Kaptejner sammen og belærte dem paa et enligt

Sted som folger:

" Mine Brodre ! Da I ere udvalgte til at være vore Anforere—vore

Kaptejner til at bestyre Jesu Kristi Sidste-Dages Rige, som er bleven or*

ganiseret efter det gamle Monster, har jeg samlet Eder her idag for at

undervise og belære Eder om de Ting, der vedkomme Eders Pligter, og

for at vise Eder, hvad Eders Rettigheder ere, og hvad de snart ville

blive. Vide I ikke Brodre, at det snart skal blive Eders Privilegium at

tage Eders respektive Kompagnier og gaa ud paa et Strejftog paa Grænd-

serne af Settlementerne og gjore et Bytte af de ugudelige Hedningers

Gods? thi der staar skrevet: "Hedningernes Rigdomme skulle helliges

til mit Folk, Israels Hus;" og saaledes fordrive Hedningerne ved at rove

og plyndre deres Ejendomme. Paa denne Maade skulle vi opbygge

Guds Rige, og rulle den lille Sten frem, som Daniel saa blive afhuggen

af Bjerget uden Hænder, indtil den opfylder hele Jorden; thi dette er

netop Maaden, hvorpaa Gud agter at opbygge sit Rige i de sidste Dage.

Om Nogen af os skulde blive gjenkjendt, hvo kan vel skade os? thi vi

\ålle staa hverandre trofast bi i alle Ting og forsvare hverandre. Om
vore Fjender sværge mod os, vi kunne ogsaa sværge. (Kaptejnerne bleve

bestyrtede ved at hore dette; men Avard vedblev.) Hvorfor studse I

herover, Brodre? Saa sandt Herren lever, jeg vilde sværge paa en Logn

for at redde enhver af Eder,'og om det ikke kunde hjælpe, vilde jeg

lægge dem eller ham under Sandet, ligesom Moses gjorde med Ægypte-

ren. Paa denne Maade kunne vi hellige Meget til Herren og opbygge

hans Rige, og hvo kan bestaa imod os ? Og dersom Nogen af os over-
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træder, ville vi behandle ham mellem os selv, og dersom Nogen af denne *

Daniter-Forening aabenbarer Noget af disse Forhandlinger, skal jeg for-

vare ham, hvor Hundene ikke kunne bide ham."

Efter denne Tale gjorde alle Officererne Opror og sagde, at det

kunde ikke gaa an, at de ikke vilde indlade sig paa saadanne Foretagen-

der og at det ikke kunde nytte at tale om saadanne Ting. "Saadanne

Handlinger vilde være ligefremme Brud paa Landets Love og vilde være

at frarove vore Medborgere deres Rettigheder, og det er ej efter Kristi

eller de Sidste-Dages Helliges Lære."

Denne nyere Sampson tog til Gjenmæle og sagde, at der var ingen

Love, som forvaltedes med Retfærdighed, og at han ikke brod sig om
dem, da dette var en Husholdning, forskjellig fra de foregaaende—Tider-

nes Fyldes Husholdning. "I denne Husholdning skal Guds Rige, lære

vi af Skriften, sonderbryde alle andre Riger, og han selv skal regjere, og

hans Love ere de eneste, der skulle existere,"

Da Avards Lærdomme fremdeles bleve mandhaftigt forkastede af

Alle, sagde han, at de gjorde bedst i at lade det Hele fare, endskjondt han

havde faaet sin Myndighed af Sidney Rigdon Aftenen forud. Forsam-

lingen hævedes derpaa, og mange af de Tilstedeværende fik Ojnene op; hans

Bedrageri var ikke længere indhyllet i Mdrke, og Tilliden til ham svæk-

kedes betydeligt, endog hos de ivrigste Medlemmer af hans Daniter-

Forening.

Da Kirkens overste Præsidentskab fik Kundskab om Avards slette

Opførsel, blev han udelukt af Kirken og ethvert retfærdigt Middel an*

vendt for at tilintetgjore hans Indflydelse, hvorover han blev saare forbit-

ret og begyndte hemmeligt at gaa omkring og i forblommede Udtryk at

omtale sine onde Hensigter ; men da han indsaa, at alle hans Bestræbelser

vare frugteslose, stiftede han atter Sammensværgelser og sogte at blive

gode Venner med Pobelen.

Jeg vil ber gjore opmærksom paa, at de Kompagnier paa 10 og 50,

som Avard oprettede, vare aldeles forskjellige fra og havde Intet at gjore

med de Kompagnier paa 10 og 50, som Brodrene oprettede til Selvforsvar,

i Tilfælde af et Angreb af Pobelen, men endnu mere for at ingen Familie

eller Person skulde mangle Noget i denne oprorske Tid ; derfor var f Ex.

et Kompagni beskjæftiget med at kjore Brænde, et andet med at hugge

det, et tredie med at hoste Majs, et fjerde med at male det, et femte med

at slagte, et sjette med at uddele Kjodet osv., saa at Alle kunde være

sysselsatte efter Tur og Ingen skulde mangle Livets Fornodenheder.

Lad derfor Ingen herefter med Forsæt eller af Fejltagelse forvexle denne

Organisation af Kirken, der var skeet i gode og ædle Hensigter, med

Apostaten Avards Organisation af Daniter-Foreningen, der dode næsten

for den blev til."

Som Folge af Guvernor Boggs Udryddelses ordre angreb et Antal af
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Pobelen paa omtrent 240 Mand en Del Familier af de Hellige ved Hauns

Moller i Nærheden af Shoal Creek den 30te Oktbr.., om hvilken blodige

Tildragelse Joseph Young afgav folgende edelige Vidnesbyrd for Sekretær

C. M. "Woods i Adams County, Illinois:

" Den sjette Dag i afvigte Juli Maaued brod jeg med min Familie

op fra Kirtland i Ohio for at rejse til Caldwell County i den overste Del

af Staten Missouri, hvilket var mit Bestemmelsessted.

Den 13de Oktbr. satte \i over Mississippi ved Louisianna, hvor vi

horte usikre Beretninger om li^rolighederne i de ovre Egne af Landet,

men Intet, som man kunde stole paa. Jeg fortsatte min Rejse vestover,

indtil jeg satte over Grand Eiver paa et Sted, der kaldes Comptons Fær-

gested. Her horte jeg for forste Gang, at dersom jeg rejste videre, vilde

jeg udsætte mig for at blive standset af en Skare Bevæbnede.

Jeg var imidlertid, saalænge jeg stod paa mit Fodelands Jordbund

og indaandede Republikens Luft, ikke villig til at afstaa fra mit Forsæt,

hvilket var at nedsætte mig med min Familie i en skjon og sund Egn,

hvor vi kunde nyde vore Venners og Bekj endtes Selskab. Folgelig fort-

satte jeg min Rejse, til jeg kom til Whitneys Moller, der vare beliggende

ved Shoal Creek i den ostlige Del af Caldwell County.

Efterat have passeret Strcimmen og rejst omtrent en 3 Mile, modte

vi en Afdeling af Pobelen, omtrent en 40 Mand, hvilke vare tilhest og

bevæbnede med Rifler. De sagde os, at vi ikke kunde rejse længere med
Vest, og truede os med ojeblikkelig Dod, om vi fortsatte vor Rejse. Jeg

spurgte dem om Grunden til dette Forbud, hvortil de svarede, at vi vare

" Mormoner," og at Enhver, som bekjendte sig til vor Tro, skulde forlade

Staten inden ti Dage eller frasige sig sin Religion. Derpaa dreve de os

tilbage til ovennævnte Moller.

Her opholdt vi os i tre Dage ; men Fredagen den 26de passerede vi

atter Strommen, og ved at folge dens Bred, lykkedes det os at undgaa

Pobelen for Ojeblikket og naa en af vore Venners Bopæl i Meyers Settle-

ment.

Sondageu den 28de Oktbr. omtrent Kl. 12 ankom vi til Hauns
Moller, hvor vi fandt flere af vore Venner samlede, der afholdt et Raad,

i hvilket de raadsloge om den bedste Fremgangsmaade for at forsvare sig

mod Pobelen, der samlede sig i Nærheden under Anforsel af Oberst Jen-

nings fra Livingston og truede med Brand og Mord. Raadet vedtog, at

vore Venner dersteds skulde sætte sig i Forsvarsstilling, hvorfor om-

trent 28 af vore Folk bevæbnede sig og vare bestandig* beredte til at

mode et Angreb af hvilkensomhelst lille Styrke, der maatte komme imod

dem.

Samme Aften sendte Pobelen af en eller anden Aarsag, som de selv

bedst kjende. En af deres Folk til os for at slutte Forlig, hvortil vore

Venner vare villige paa Betingelse af fælles Overbærelse paa begge Sider,
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Og forudsat begge Partier vilde bestræbe sig for, saavidt deres Indflydelse

strakte sig, at forebygge videre Fjendtligheder.

Paa denne Tid samlede der sig imidlertid en anden Pobel ved Grand
Kiver under William Manns Kommando, som truede os ; folgelig forbleve

vi under Vaaben.

Mandagen gik hen uden nogen Forstyrrelse fra nogen Kant. Tirs-

dagen den 30te opfortes hin blodige Tragedie, som jeg aldrig vil glemme.

Mere end tre Fjerdedele af Dagen var heugaaet i Stilhed, ligesaa smilende

som den foregaaende. Jeg tror ikke, der var iSTogen i vort Kompagni,

som havde nogen Anelse om den pludselige og frygtelige Skjæbne, der

hang over vore Hoveder ligesom et truende Uvejr, og som saa alvorligen

skulde forandre omtrent 30 Familiers Udsigter, Folelser og Omstændig-

heder.

Paa begge Bredder af Shoal Creek l^efandt sig en Del spogende og

legende Bom, medens Modrene vare beskjæftigede med huslige Forret-

ninger og Fædrene toge Vare paa Mollerne og deres [ovrige Ejendomme,
medens atter Andre vare sysselsatte med at indsamle deres Sæd til Vin-

terforraad. Vejret var særdeles behageligt, Solen skinnede klart, Alt var

Stilhed og Ro, og Ingen havde den mindste Anelse om den frygtelige

Ki'isis, Jer stod lige for Doren.

Det var omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen, som jeg sad i^in Hytte
med mit Barn paa Armen og min Hustru stod ved min Side, at ieg

kastede et Blik gjennem den aabne Dor paa den modsatte Bred af Shoal

Creek, hvor jeg fik Oje paa en stor Skare bevæbnede Mænd tilhest, som i

storste Hast sprængte mod Mollerne. Eftersom de rykkede frem mellem

de adspredte Træer, der stode ved Kanten af Sletten, dannede de en

Triangel og rykkede fremad i sluttet Orden. David Evans opdagede dem
samtidigt, og da han saa deres overlegne Antal, (der var 240 Mand, ifolge

deres egen Beretning) svang han sin Hat og raabte om Fred. Dette to^e

de ingen JSTotice af, men rykkede stedse nærmere, og deres Auforer Hr.

Nehemiah Comstock affyrede sit Gevær, hvorpaa fulgte en Pause af ti

eller tolv Sekunder, hvorefter Hoben paa engang affyrede heuved hund-
rede Skud, sigtende paa et Grovsmedeværksted, i hvilket vore Venner
havde sogt Skjul. Dog trængte de Angribende saalangt frem til Værk-
stedet, at de ganske mageligt igjennem Hullerne mellem de paa hinanden
lagte Blokke, hvoraf Smedien var opfort, kunde sigte paa dem, der vare

flygtede derhen, for at finde Beskyttelse mod deres Morderes Ild. Noo-et

længere borte fra Smedien boede flere Familier i Telte, hvis Liv vare
givne til Pris ; og midt i Kugleregnen flyede de i forskjellige Retniuo-er

til Skoven. Efteratjeg nogle Miuuter havde staaet ubevægeligoo- betrag-

tet denne blodige Scene og blev vaer, at jeg selv svævede i den storste

Fare, idet Kuglerne allerede naaede det Hus, i hvilket vi vare, saa

anbefalede jeg min Familie til Himmelens Beskyttelse og forlod Huset
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paa Bagsiden. Jeg skjulte min Familie saa godt jeg kunde, og fulgte der-

paa tre af mine Brodre, som vare undslupne fra Værkstedet, og lob opad

Stien over Hojen. Medens vi saaledes flygtede, bleve vi opdagede af

den forfolgende Pobel, som da sendte Kugler efter os, indtil vi naaede

Toppen. Ved Nedstigningen af Hojen skjulte jeg mig i et tæt Krat,

hvor jeg laa indtil Kl. 8 om Aftenen, paa bvilken Tid jeg borte en kvin-

delig Stemme, der kaldte mig ved Navn i en svag Tone og sagde til mig,

at Forfolgerne vare dragne bort og at der ingen Fare var. Jeg forlod

strax mit Skjul og ilede til Benjamin Lewis's Hus, bvor jeg fandt min

Familie (der var flygtet derhen) i Sikkerhed, dog fandt jeg to af mine

Venner dodelig saarede, hvoraf den ene dode forend den kommende

Morgen. Her tilbragte vi da denne Rædselsnat i dyb og smertelig

Betragtning over den forlobne Aftens Begivenheder.

Saasnart Dagen frembrod, ilede jeg og 4 eller 5 Andre, som vare

slupne med Livet fra dette frygtelige Blodbad, til Mollerne, for at erfare

vore Venners Tilstand, hvis Skjæbne vi desværre kun altfor godt anede.

Da vi ankom til Hr, Hauns Hus, fandt vi ved Bagsiden af samme Hr.

Merricks afsjælede Legeme og ved Forsiden Hr. McBrides, der fra Ho-

ved til Fodder i Ordets bogstavelige Forstand var sonderhakket. Jomfru

Kebecca Judd, der havde været Ojenvidne, fortalte os, at han var bleven

skudt med sit eget Gevær, og at Hr. Rogers fra Davies County, som ejer

en Færge ved Grand River, derpaa saa grusomt havde tilredt ham med
en Le, og senere endog pralet af denne sin barbariske Handling. Hr.

Yorks Lig fandt vi i samme Hus. Efterat have betragtet Ligene, ilede vi

til Grovsmedeværkstedet, hvor vi fandt ni af vore Brodre, af hvilke otte

allerede vare hensovede; den niende, Hr. Cox fra Indiana, laa i Dods"

kampen og dode kort efter. Vi gjorde strax Anstalter til at faa dem be-

gravne, men denne sidste Venskabstjeneste, som vi vare vore afdode Ven-

ners Levninger skyldige, maatte udfores i storste Hast, og uden de sæd-

vanlige Anstandsceremonier; thi ; vi vare hvert Ojeblik ifare for at

blive skudte af vore Fjender, hvem vi formodede lurede i et Baghold paa

Lejlighed til ogsaa at myrde de Faa, som ved Forsynets Hjælp overlevede

Slagteriet Dagen forud. Vi udforte imidlertid uden Afbrydelse denne

sorgelige Pligt. Begravelsesstedet var et Hul i Jorden, hvilket tidligere

var bestemt til en Brond, og deri maatte vi hensynslost kaste vore

Brodres Lig.

Blandt de Ihjelslagne vil jeg nævne Sardius Smith, som var en Son

af Warren Smith og henved ni Aar gammel. Af Frygt for Pobelen

krob han ind i Blæsebælgen i Smedien, hvor han holdt sig skjult indtil

Blodbadet var forbi, men blev derpaa opdaget al en Hr. Glaze fra Carroll

County, som holdt sin Bosse for Drengens Hoved og bortskjod bogstave*

ligen sammes Overdel. Hr. Stanley fra Carroll fortalte mig senere,

at Glaze havde gjort sig til af sit djævelske Mord over hele Lan-
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det, og blandt Andet broutet af at have "afrevet en Kvist af Mormon-
træet."

Antallet af de Dræbte og dodelig Saarede hin Aften udgjor 18 eller

19, hvis Navne^ saavidt jeg erindrer, ere folgende : Thomas McBride,

Levi N. Merrick, Elias Benner, Josiah Fuller, Benjamin Lewis, Alex-

ander Campbell, Warren Smith, Sardins Smith (ni Aar gammel), George

S. Richards, William Napier, Augustin Harmer, Simon Cox, Hiram Ab-
bott, John York, Charles Merrich (en Dreng paa otte eller ni Aar), John
Lee, John Beyers og tre eller fire Andre, hvis Navne jeg ikke erindrer,

da de vare fremmede for mig. Blandt de Saarede, som atter bleve hel-

bredede, vare Isaac Laney, Nathan K. Knight, William Jokumn, Jacob
og George Myers (to Brodre), Tarlton Lewis, Jacob Haun, Jacob Fautz,

Jacob Potts, Charles Jimison, John Walker, Alma Smith (omtrent ni

Aar gammel), og Flere. Jomfru Mary Stedwell blev, idet hun flygtede,

skudt i Haanden, hvorved hun besvimede og faldt over en Træblok,

i hvilken over tyve Kugler bleve siddende, som afskjodes efter hende.

Denne Bande af Mordere, som bestod af Mænd fra Countierne Da-
vies, Livingston, Ray, Carroll og Chariton, og som anfortes af de for-

nemste Mænd fra de ovre Egne af Landet (blandt hvilke jeg er bleven

underrettet om befandt sig Hr. Ashby fra Chariton, Medlem af den lov.

givende Forsamling, Oberst Jennings fra Livingston, Thomas O. Bryon
fra Livingston, Hr. Whitney, Dr. Randall og mange Andre), begyndte,

for at fuldende deres Odelæggelsesværk, at plyndre Husene, Vognene og

Teltene, bortslæbte vore Seng-og Gangklæder, toge vore Heste og Vogne,
efterladende Enkerne og de Faderlose blottede for Livets forste Fornoden-

heder, ja de trak endog Klæderne af de Ihjelslagnes Legemer.

Ifolge deres egen Beretning afiyrede de ved denne frygtelige Begi-

venhed 7 Skud hver, hvilket i det Hele udgjorde omtrent 1,600 Skud paa
et lille Selskab bestaaende af omtrent 30 Personer.

Jeg bevidner herved, at Ovenstaaende er en sandfærdig Skildring af

Kjendsgjerningerne efter den bedste Kundskab, jeg besidder."

En yngre Broder al den otteaarige myrdede Dreng blev skudt i

Hoften. Denne lille Dreng fortalte selv, at da han saa sin Fader og Bro-

der vare dræbte, troede han, at de vilde skyde ham endnu engang, der-

som han rorte sig, hvorfor han anstillede sig som dod og laa fuldkom-

men stille, indtil han borte sin Moder kalde paa ham, efterat det var

bleven morkt.

Nathan K. Knight saa en Missourianer nedhugge McBride med en

Le, og saa tillige nogle af Pobelen trække Klæderne af de Doende og
borte Drengene bede om Naade. Broder Knight flygtede over Molle-

dammen, efter at have faaet sine Kugler igjennem Lungerne og sin Fin-

ger. Efterat Blodbadet var forbi, blev han af en Kvinde fort til et Hus,
og medens han der laa af sine Saar, borte han Hr. Jesse Maupin sige, at
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han blæste Hjernen af en af Drengene bort, og en Dag, da han gik paa

Gaden i Far West, modte han tre Missourianere, der truede med at myrde

ham, og en af dem ved Navn Rogers trak en Slagterkniv og sagde, at han

ikke havde faaet sin Le med, med hvilken han havde nedhugget McBride,

"men ved Jesus, jeg har Noget, som kan gjore det ligesaa godt." Ved et

stort Held undslap han imidlertid denne Skurk.

Efterat Pobelen havde udfort denne Skjændselsdaad, blev den hele

Hob optaget i General Lucas's Armee og lig de ovrige Banditer organiseret

til virkelig Milits.

Imidlertid blev Guvernorens Ordre og disse militære'^Bevægelser

holdte aldeles hemmelige for de Hellige i Caldwell og Davies Countier,

hvor man kun havde hort Tale om, at store Skarer bevæbnede Mænd

nærmede sig fra Sy-den. De Hellige i Far West sendte strax 150 Mand

ud med et Parlamentærflag for at forhore sig om disse Mænds Hensigter.

Kort efter at de vare tagne bort, naaede det Rygte Far West, at hele

Landet mod Syd var opfyldt af bevæbnede Skarer, der myrdede og

plyndrede, eftersom de foere frem. Ved Modtagelsen af denne Efterret-

ning, greb enhver Mand i Byen til Vaaben, og da de henimod Aften den

30te Oktober, bevæbnede til Tænderne, stode spejdende mod Syd i æng-

stelig Forventning, saas en stor Skare Ryttere med et langt Bagagetog

efter sig at rykke frem over Bakkerne henimod Byen i omtrent to Miles

Afstand. I Begyndelsen antoge Brodrene, at det var deres lille Hær

med Parlamentærflaget, men de opdagede snart, at der var Tusinder af

dem. Dernæst tænkte de, at det maaske var en Del Tropper, som bleve

sendte dem til Undsætning, og atter tænkte de, som Tilfældet var, at det

maatte være en Sammendragniug af alle de mindre Bandittropper, for i

Forening at iværksætte deres Odelæggelse. Under alle Omstændigheder

var der ingen Tid at spilde, thi omendskjondt de Helliges hele Styrke i

Far West kun bestod af omtrent 500 Mand, havde de dog besluttet, ikke

at lade disse Tropper komme ind i Staden, forend de havde givet Oplys-

ning om, hvem de vare og hvad de havde isinde at gjore. Folgelig mar-

scherede Brodrene ud paa Sletten syd for Byen og opstillede sig i Slagor-

den. Deres Infanterilinie strakte sig næsten en halv Mil. Et lille

Kompagni Kavalleri blev opstillet ved deres hojre Floj paa et beherskende

Punkt, medens et andet lille Kompagni fik Ordre til at holde sig i

Beredskab bag om Hovedstyrken som en Slags Reserve. Solen var netop

ifærd med at forsvinde bag den vestlige Horizont, da denne gaadefulde

Hærs Fortrop tydelig kom tilsyne i mindre end en Mils Afstand. Ved

at se de Helliges Styrke danne en lille, men stærk Front, gjorde de

Holdt og opstillede sig langs med Bredden af en lille Aa ved Navn

Goose Creek.

Begge Parter udsendte et Parlamentærflag, som modtes mellem de to

Armeer. De Helliges Sendebud spurgte, om hvem de vare og hvad de



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 177-

havde til Hensigt ? Svaret lod : "Vi onske tre Personer i Byen udleve-

rede, forend vi massakrere Eesten." Disse tre Personer—Adam Liglitner,

John Clemenson og Hustru—blev der derpaa sendt Bud efter, som strax

indfandt sig. Sendebudet fortalte dem, at de nu havde Lejlighed til at frel-

se sit Liv, thi det var deres Hensigt at odelægge Lidbyggerne og lægge

Byen i Aske, hvortil de svarede : "Dersom Lidbyggerne skulle 6de •

lægges og Byen lægges i Aske, ville vi hellere blive og do med dem."

Broder Charles C. Rich blev derpaa af Obersten for Militsen i FarWest
udsendt, for om muligt at opnaa en Sammenkomst med Generalerne At-

chison og Doniphan. Methodistpræsten Bogart, der saa ham komme,
skjod paa ham, uagtet han kom i Egenskab af Parlamentær og som saa-

dan bar et hvidt Flag i Haauden, der, som bekjendt, er et Fredstegn hos

alle civiliserede Xationer paa Jorden. Efter en Stunds Forlob fik han der-

paa Tilladelse til at tale med General Doniphan, men da han ogsaa for-

langte en Sammenkomst med General Atchison, underrettede man ham
om, at Atchison gjennem speciel Ordre fra Guvernoren var bleven afske-

diget paa Grund af, at han havde været for overbærende med "Mor-

monerne." Kommandoen var derfor bleven overdraget til General Lucas,

hvem Guvernor Boggs fandt tilstrækkelig hærdet til at udfore sine umen-
neskelige Ordrer.

Efterat Eich var vendt tilbage, udsendte Oberst Hinkle paany en

Parlamentær, gjennem hvilken de Hellige i Far West erfarede, at flere

Personer vare blevue dræbte af Soldaterne under General Lucas 's Kom.
mando, hvoriblandt Broder Carey, der nogle Timer i Forvejen var an.

kommen fra Ohio. Hans Hjerne havde man knust med en Geværkolbe,

hvorpaa disse umenneskelige Banditer i en blodende og halvdoende Til-

stand havde ladet ham henligge paa Marken i det kolde Vejr, indtil han

tilsidst var dod af sine Saar.

Luidlertid gjorde Militsen i Far West Forberedelser til Fjendens

Modtagelse og forskandsede sig mod Syden med Vogne, Tommer qsv.

medens mange af Sostrene i Hast samlede deres kostbareste Sager, for

saaledes at redde, hvad de kunde, i Tilfælde Byen skulde blive stukken i

Brand.

Under disse provende Omstændigheder, da næsten Alt syntes at af-

hænge af de Helliges Enighed og Sammenhold, gjorde Forræderi hem-

meligen sit Værk iblandt dem. George M. Hiukle, Oberst for Militsen i

Far West, var Forræderen. Han sluttede i Hemmelighed om Morgenen

den 31te Oktober folgende Overenskomst

:

1. "At udlevere Kirkens Ledere, for at faa dem forhorte og straf-

fede.

2. At tage af deres Ejendomme, som have grebet til Vaaben, til

Dækkelse af deres (Mormonernes) Gjæld og som Skadeserstatning for den

af dem anrettede Skade.

M
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3. At de Ovrige skulle forlade Staten under Soldaternes Beskyt-

telse, men dog tillades at forlænge deres Ophold, indtil nærmere Ordre

modtages fra den Overstkommanderende.

4, At udlevere deres Vaabeu af enhver Slags mod Kvittering,

Henimod Aften besdgte Oberst Hinkle Brodrene Joseph Smith, Sid.

ney Eigdon, Parley P. Pratt, Lyman Wight og George W. Robinson og

fortalte dem, at Officererne for Militsen onskede en Sammenkomst med dem,

haabende derved at kunne bilægge Fjendtlighederne, uden at blive nodt

til at iværksætte den af Guvernoren modtagne Udryd delsesordre. Han
forsikrede dem tillige, at Generalerne Luoas, Wilson og Doniphan havde

sat deres hellige Ære i Pant paa, at de ikke paa nogen Maade skulde

blive fornærmede eller lide Overlast, men skulde næste Morgen, eller saa-

snart Raadforselen var tilende, blive bragte tilbage til Staden i Sikkerhed.

Joseph og de andre Brodre efterkom ojeblikkelig denne Anmodning og

begave sig strax paa Vejen til Militsens Lejr. Da de vare komne om-

trent halvvejs, saas General Lucas og en stærk Vagt paa flere hundrede

Mand at komme dem imode. Saasnart de vare nær nok, befalede Gene-

ral Lucas sine Mænd at omringe Brodrene, hvorpaa Obei'st Hinkle traad"

te frem og sagde: "Her er de Fanger, som jeg lovede at udlevere Dem.''

Lucas drog derpaa sit Sværd, svang det over sit Hoved og sagde, at de

nu vare hans Fanger. I samme Ojeblik hortes Hanen paa en Mængde
Geværer blive spændt, og et Antal af dem rettedes mod Joseph og hans

Ledsagere. Omgivne af Tusinder halr^ålde Mennesker, hvoraf mange

vare klædte og malede som Indianere, fortes de derpaa i Triumf til Lej-

ren. De hoje Skrig og Hyl, som her opfyldte Luften og som kunde hores

vidt omkring, og de gruelige, gudsbe^pottende Æder og Forbandelser, der

udslyngedes mod dem i Masse, vare nok til at forfærde selv det modigste

Hjerte ; og som Pratt siger: "Dersom Synet af de djævelske Egne plud-

selig kunde aabne sig for Sindet med deres Tusinder af onde Dæmoner,

alle skrigende, hujende, raabende, jublende, spottende, bandende, svær-

gende og fraadende lig et oprort Hav, kunde man danne sig et Begreb

om det Helvede, hvori vi nu befandt os. * * *

Ingen Pen formaar at beskrive vore Folelser hin frygtelige Nat, da

vi uden Ly og under en heftig Regn maatte ligge paa den bare Mark i

ængstelig Uvished om vore Hustruers og Borns, Venners og Bekj endtes

sande Skjæbne, og uden at se nogen Udvej til at frelse vore egne Liv,

undtagen ved Guds mirakulose Magt. Men uagtet alt jordisk Haab syntes

tabt, folte vi dog en ubeskrivelig Ro, og en indre hemmelig Hvisken

syntes at sige : "Fred mine Sonner, værer ved godt Mod, Eders Gjerning

er endnu ikke fuldendt; jeg vil derfor tilbageholde Eders Fjender, og de

skulle ikke have Magt til at tage Eders Liv."

Næste Dag, den 1ste November, blev Hyrum Smith og Amasa Lyman
bortrevne fra deres Familier og bragte som Fanger til Pobelens Lejr.



JOSEPH SMITHS LEYNETSLOB. 179

Ikke saasnart havde derpaa Militsen i Far "West paa Forlangende af

General Lucas udleveret deres Vaaben, for Myrderiet for Alvor begyndte.

Under Lofte om Fred og Beskyttelse bleve Mænd, Kvinder og Born uden

Forskjel nedsablede, Kvinder skjæudede, Husene plyndrede, Hestene

bortstjaalne, Kvæget og Svinene nedskudt« i deres Indelukker for Lojers

Skyld, Majsmarkerne plyndrede, Tusinder Akres af Kornmarker odelagte

ved at slippe Hestene ind paa Agrene, og Gjærderne opbrændte. Flere

hundrede Personer bleve drevne i en hjælpelos Tilstand ind i en aaben

Firkant, der dannedes af bevæbnede Fjender, og bleve tvungne til at

underskrive Dokumenter, der 16de paa, at de vilde skjænke deres Ejen-

domme til Republiken Missouri, og bestride Omkostningerne, som paa-

di'oges ved Udovelsen af disse Forbrydelser. Omirent HalviQerdsindstyve

af Brodrene bleve udvalgte i den Hensigt at blive henrettede ; offentlig

Bekjendtgjorelse udstedtes, at de \'ilde blive henrettede, og Resten tiUodes

at gaa hjem og tage deres Familier med og forlade Staten under

Dodsstraf.

Samme Aften blev der holdt Forhor over Joseph og hans Medfanger

i et Krigsraad, som bestod af de fornemste Officerer i Lejren samt 17

Præster af forskjellige Troesbekjendelser; og uden at de fik Tilladelse til

at være tilstede eller tillodes at gjore Noget til deres Forsvar, bleve de her

domte til at skulle skydes den næste Morgen. Ordren til denne Doms
Fuldbyrdelse blev given af General -Maj or Lucas som folger:

"Hr. General Doniphau ! De vil behage at tage Joseph Smith og

de andre Fanger frem paa den offentlige Plads i Far West og skyde dem
imorgen tidlig Kl. 9."

Doniphan, som havde Kjendskab til Lovene og som havde en god

Del Humanitet, svarede: "Det er jo et koldblodigt Mord. Jeg vil ikke

adlyde Deres Befaling; min Brigade skal imorgen tidlig Kl, 8 marschere

til Liberty; og dersom De henretter disse Mænd, vil jeg drage Dem til

Ansvar for den verdslige Domstol, saa sandt hjælpe mig Gud." Denne

kjække og uventede Optræden af General Doniphan og en Del Andre
skræmmede den afskyelige Morder og hans Medkolleger saa meget, at

de ikke vovede at sætte deres morderiske Hensigter i Udforelse. Forst

Morgenen efter kom Fangerne til Kundskab om Udfaldet af denne

Krigsret, idet General Doniphan selv kom hen til det Sted, hvor de vare

under Bevogtning, og sagde: "Saasandt som Herren lever, ere I blevne

domte af Krigsretten til at skydes idag, men jeg vil være fordomt, om jeg

skal have noget af den Ære eller Skam; jeg har derfor befalet min Bri-

gade at marschere bort, thi jeg anser det for koldblodigt Mord at dræbe

Eder. Farvel !" Han rakte dem derpaa Haanden og gik bort. Da en

Lejlighed tilbod sig for Joseph at tale med General Wilson, spurgte han

ham, hvorfor han blev saadan behandlet; det var ham ikke bekjendt,

sagde Joseph, at han nogensinde havde gjort Noget, hvorfor han fortjente



130 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

en saa brutal Behandling, og han havde altid forsvaret Konstitutionen

og Demokratiet. "Jeg veed det," svarede han, "og det er netop Aarsagen,

hvorfor jeg onsker at dræbe Dem eller faa Dem dræbt."

I et andet Krigsraad, som derpaa blev holdt, blev det bestemt, at

fore Brodrene som Krigsfanger til Jackson County og der lade dem hen-

rette. Forinden de toge afsted, blev det dem efter megen Bonfalden og un-

der en stærk Vagt tilladt at tage Afsked med deres Familier. De Scener,

som nu paafulgte i de Bortdragendes Familier, ere hjerteskjærende at

læse. Saaledes skriver Joseph : "Jeg fandt min Hustru og mine Bom
svommende i Taarer, da de troede, vi vare blevne skudte af dem, der

havde sværget at tage vore Liv, og at de ikke skulde faa mig at se mere.

Da jeg traadte ind af Doren, klyngede de sig fast i mine Klæder med

taarefyldte Ojne, medens en Blanding af Sorg og Glæde stod at læse paa

deres Ansigter. Jeg bad om at maatte tale med dem et Ojeblik alene,

men dette blev mig nægtet.

Jeg nodtes derfor til at forlade dem, men hvo kan forestille sig mine

Folelser, da jeg saaledes blev revet bort fra min Ægtefælle, medens hun

var omringet af Uhyrer i Menneskeskikkelse, og fra mine Born ligeledes,

der ikke vidste, hvorledes de skulde faa Livets Nodvendigste, og blive

fort langt bort fra dem, for at mine Fjender kunde ihjelslaa mig, naar

de lystede. Min Hustru græd, mine Born holdt fast i mig, og lode sig

kun rive bort ved Soldaternes Sværd, som bevogtede mig. Jeg folte mig

overvældet af denne Scene, og kunde ej gjore Andet end befale dem i

Guds Haaud, hvis Godhed havde fulgt mig indtil denne Dag, og som nu

alene var istand til at beskytte dem og befrie mig af mine Fjenders

Hænder og gjenforene mig med min Familie. Jeg blev fort tilbage til

Lejren, hvorfra jeg tilligemed de ovrige Brodre, nemlig Sidney Rigdon,

Hyrum Smith, Parley P. Pratt, Lyman Wight, Amasa Lyman og George

W. Robinson, blev transporteret til Independence i Jackson County."

Parley P. Pratt, en anden af Fangerne, skriver ligeledes: "Dette var

den mest provende Scene af Alt. Jeg gik til mit Hus under Bevogtning

af to eller tre Soldater; den kolde Regn strommede ned udenfor, og idet

jeg traadte ind i min lille Hytte, fandt jeg min Kone liggende syg af

Feber hvoraf hun i nogen Tid havde været angreben. Ved hendes

Bryst laavor Son Nathan, et Spædebarn paa tre Maaneder, og ved hendes

Side en lille Pige paa fem Aar. Ved Foden af samme Seng laa en Kone

i Fodselsveer, som om Natten var bleven drevet fra sit Hjem og havde

soo-t midlertidigt Ly i min Hytte paa ti Kvadratfod—mit storre Hus var

nemlio- bleven nedrevet. Jeg traadte hen til Sengen, hvor min Kone

brast i Taarer, og talte nogle trostende Ord til hende, bad hende prove at

leve for min og Bornenes Skyld, og udtrykte det Haab, at vi igjen skulde

modes, selv om det vilde tage en Del Aar, hvilket hun lovede at gjore,

hvorpaa jeg omfavnede og kyssede de Smaa og tog bort.
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Indtil nu havde jeg holdt mig fra at græde, men at blive bortreven

fra saa hjælpelos en Familie—blottet for Fodemidler og Brændsel, og næ-

sten berovet Ly paa en kold og ensom Prærie foruden Nogen til at hjælpe

dem—udsat for lovlose Banditer, der vare aldeles fremmede for Humani-

tet, og dette som Vinteren netop var i Anmarsch, var mere end Naturen

vel kunde udholde.

Med taarefyldte Ojne forklarede jeg for General Moses Wilson min

syge, sorgbetyngede og blottede Families Omstændigheder i Udtryk, som

vilde have rort ethvert Hjerte, der havde ha"s^ den mindste Gnist af Men-
neskekjærlighed tilbage. Men jeg blev kun besvaret med en triumferende

Latter og en haanlig Bebrejdelse af denne haardhjertede Morder.

Idet jeg derpaa vendte tilbage fra mit Hus til Tropperne, der vare

opstillede paa Torvet, standsede jeg med Vagten foran Hyrum Smiths

Dor og horte hans Hustrues Graad og Hulken ved hans Afskedsord. Hun
var dengang hojst frugtsommelig og trængte mere end nogensinde til sin

Mands Nærværelse, Trost og Bistand. Da vi kom tilbage til Vognen,

saa \'i Sidney Rigdon tage Farvel med sin Kone og sine Dotre, der, badede

i Taarer og i ubeskrivelig Smerte, stode et lille Stykke Vej borte. I

Vognen sad Joseph Smith, medens hans bedagede Fader og ærværdige

Moder, overvældede af Taarer, kom til og toge hver af Faogerne ved

Haanden under en Sorgens Taushed, der var altfor stor til at kunne

udtrykkes.

Imidlertid flokkede Hundreder af Brodre sig omkring os, alle æng-

stelige for at faa Lejlighed til at tage et Afskedsblik eller i Taushed

trykke vor Haand, thi vore Folelser vare for rorte til at kunne ytres.

Midt under denne Scene blev der givet Ordre til at bryde op, og vi begave

os sagte bort under Ledelse af General Wilson og hele hans Brigade.

Efter en Marsch paa 12 Mile ankom vi til Crooked River, hvor vi lejrede

os for Natten. Her begyndte General Wilson at behandle os med mere

Venlighed og blev endog helt selskabelig, idet han med den storste Uge-

nerthed fortalte os om sine tidligere Mord og Eoverier i Jackson County.

Han foregav ikke at ville nægte Noget, men udtalte sig ligesaa frit og

uforbeholdent, som om han havde givet en Historie tilbedste fra et eller

andet fremmed Land eller fjern Tidsalder, hvormed hans Tilhorere Intet

personlig havde at bestille. Saaledes sagde han

:

"Vi Jackson County Drenge vide, hvorledes det forholder sig, og

nære derfor ikke det tomme overdrevne Had og Fordom imod Eder, som
de ovrige Tropper. Vi vide meget vel, at fi'a Begyndelsen have Mor-

monerne slet ikke været de Angribende. Som det begyndte i 33 i Jack-

son County, saaledes har det været bestandig siden. I Mormoner bleve

trængte til det Yderste og tvungne til Selvforsvar, hvilket siden er bleven

forklaret som Forræderi, Mord og Rov. Vi forfolge Eder uden Lov, Au-

thoriteterne nægte at beskytte Eder overensstemmende med a/Lov, folge-
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lig ere I nodsagede til at forsvare Eder; vi handle efter Folkets Fordom-

me, de forene sig med os og det Hele gjores lovligt til Eders Skade og

vor Fordel. Er ikke dette en klog og snu Politik fra vor Side, mine

Herrer ?

Da vi fordreve Eder fra Jackson County, opbrændte vi 200

af Eders Huse, plyndrede Eders Gods, odelagde Eders Presse, Typer,

Boger, Papir, Kontor og Alt—tjærede og fjedrede gamle Biskop Part-

ridge, en saa exemplarisk gammel Mand, som kan findes nogensteds! Vi

nedskjode nogle af Eders Mænd, og dersom nogen af Eder besvarede

Ilden, fængslede vi Eder paa Beskyldning af Mord osv. Fordomt listigt

gjort, mine Herrer, og jeg havde selv nær sat Piben til, thi da vi ved en

vis Lejlighed vare ifærd med at nedrive Huse, bortdrive Familier og

odelægge og plyndre Gods, satte nogle af Jer Godtfolk en Kugle gjennem

min Sons Liv, en anden gjennem min Skrivers Arm, medens en tredie

gjennemborede'min Skjortekrave og mærkede min Hals. Ingen Daddel,

mine Herrer, vi fortjente det. Og lad en Hob Mænd behandle mig, som

Eders Samfund er bleven behandlet, og Pokker skal vide, om jeg ikke vil

kjæmpe til det Yderste.

Det blev gientagende Gange hemmelig tilhvisket os af de andre

Officerer og Tropper, at vi skulde hænge Eder paa det forste Træ, vi kom

til paa Vejen til Independence. Men jeg vil være fordomt, om Nogen skal

gjore Eder Fortræd. Vi have kun isinde at fremvise Eder i Independ-

ence, lade Folket tage Eder i Ojesyn og se, hvilke forbandet pæne Fyre,

I ere; men mere særlig for at holde Eder borte fra den fordomte gamle

Taabe General Clark og hans Tropper fra Landet dernede, som ere saa

fulde af Lrign og Fordomme, at de vilde skyde Eder ned i et Ojeblik."

Saadan var Beskaffenheden af General Wilsons Samtale med sine

Fanger. Det var nu tilvisse indlysende, at han var stolt over sit Bytte

og var hojst begejstret over at have den Ære at vende tilbage i Triumf

til Independence med sine Fanger, hvem hans Overtro havde ophojet til

noget Mere end almindelige Borgere, noget Stort eller Overnaturligt og

vel værd offentlig Fremvisning.

Da vi brode op og begyndte vor Marsch om Morgenen den 3die

Novbr., tiltalte Joseph mig og de andre Fanger i en sagte, men opromt

og fornojet Tone, og sagde: "Værer ved godt Mod, Brodre; Herrens Ord

kom til mig inat, at vort Liv skulde skjænkes os, og at hvadsomhelst vi

end maatte lide under vort Fangenskab, skulde Ingen af os miste Livet."

Om denne Profeti bærer jeg Vidnesbyrd i Herrens Navn, at uagtet den

udtaltes i Lcindom, blev den opfyldt for hele Verden, og den mirakulose

Maade, hvorpaa Enhver af os kom fri, er altfor bekjendt til at behove

mit Vidnesbyrd.

Hen paa Eftermiddagen ankom vi til Missouri Floden, der adskilte

os fra Jackson County. Her gjorde Brigaden Holdt, medens vi selv
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bleve forte til et Gjæstgiversted, hvor det blev os tilladt at barbere os,

skifte Linned og indtage en Del Forfriskninger. Saasnart dette var

gjort, bleve vi i al Hast transporterede til Færgestedet og saa hurtigt som
mulig satte over Floden forud for Tropperne. Denne Bevægelse blev os

snart forklaret. Sandheden var, at General Clark nu var ankommen i

Nærheden af Handlingens Skueplads, og havde sendt et Expresbud for

at tage os fra General Wilson og hindre os fra at gaa til Jackson Countyj

idet begge Armeer vare Medbejlere om Æren af at besidde de vidunder-

lige, eller efter deres Mening kongelige Fanger.

Clark og hans Tropper, som ikke vare ankomne til Staden Far West
fér efter vor Afrejse, vare begjærlige efter at se de besynderlige Mænd, om
hvem det var bleven fortalt, at de havde vendt op og ned paa Verden, og

komme i Besiddelse af et saa vidunderligt Sejersbytte eller selv blive

istand til at bibringe dem Dodsstodet. Paa den anden Side havde Wil-

son og hans Brigade besluttet at fremvise os gjennem Independences

Gader som et synligt Tegn paa deres egne Bedrifter. Det var altsaa

Aarsagen, hvorfor de nægtede at overgive os til General Clark og sendte

os afsted saa hurtigt som mulig i Forvejen. Efter derpaa at have mar-

scheret omtrent en Mil, sloge vi Lejr for Natten ude paa Orkenen med

omtrent 30 Soldater til vor Bevogtning. Eesten satte over forst Dagen

efter.

Næste Morgen, som var en Sondag, besogte flere af de omkring-

boende Borgere os. En af deres Damer kom hen til os og spurgte tro-

skyldigt Soldaterne, hvem af Fangerne var den Gud, "Mormonerne" til-

bade. En af Vagten pegede paa Joseph med et betydningsfuldt Smil og

sagde: "Det er ham deri" Damen henvendte sig derpaa til Joseph og

spurgte, om han udgav sig for at være Gud og Frelseren.

Smil ikke, kjære Læser, over disse stakkels enfoldige Menneskers

Uvidenhed, som paa Grund af en fordærvet Presses og Prædikestols An-

strængelser, ere holdte i Uvidenhed og bragte til at tro paa enhver mulig

Urimelighed med Hensyn til de Helliges Kirke. Joseph svarede, at han

ikke udgav sig for Andet end et Menneske og en Saliggjoreisens Forkyn-

der, udsendt af Jesus Kristus for at prædike Evangeliet. Efterat have

udtrykt sin Overraskelse herover, begyndte Damen at udsporge om den

særlige Beskaflenhed af det Evangelium, som han og hans Kirke lærte.

De Besogende og Soldaterne begyndte nu at samle sig omkring os, og

Joseph holdt en Tale til dem, hvori han fi-emsatte Læren om Tro paa

Jesum Kristum, Omvendelse og Daab til Syndsforladelse og den Hellig-

Aands Gave ved Haandspaalæggelse og Bon i Jesu Navn.

Alle syntes forbausede, og Damen gik grædende bort, prisede Gud
for Sandheden og bad hojt, at Herren vilde velsigne og befrie Fangerne."

Saaledes opfyldtes en Profeti, som Joseph nogle Maaneder i For-

vejen havde udtalt offentlig, nemlig, at en Tale skulde blive holdt i
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Jackson County af en af Barkens Ældster for Udgangen af Aaret 1838.

De, som dengang horte denne Profeti, kunde ikke forstaa, hvorledes den

vilde blive opfyldt, da Forbitrelsen imod de Hellige i hint County var

saa stor, at om en Ældste havde provet paa at prædike der, vilde han

udentvivl være bleven tagen og dræbt. Pratt vedbliver

:

"Kl. 10 havde hele Brigaden sat over Floden og ankom snart til det

Sted, hvor vi lejrede os. Vi bleve derpaa forte videre i vore Vogne, me-

dens Soldaterne dannede en For-og Bagtrop, hvilket gav det Hele et

krigersk Udseende. Idet vi skrede frem gjennem de forskjellige Settle-

menter, strommede Hundreder af Mænd, K^ånder og Bom til for at se

os. General Wilson standsede ofte den hele Brigade for at faa Lejlighed

til at forestille os for Befolkningen, og udpegede hver af os ved Navn.

Mange trykkede vor Haand, og hos Damerne idetmindste syntes der at

være en Folelse af menneskelig Medlidenhed og Sympathi.

Paa denne Maade droge vi fremad, indtil vi ankom til Independence.

Det var nu noget over Middag, og Eegnen strommede ned i Mængde, men

desuagtet havde Hundreder af Mennesker samlet sig for at være Vidne

til Processionen og se os, naar vi under militær Triumf og med Musik i

Spidsen bleve forte gjennem de fornemste Gader."

Efterat denne Ceremoni var forbi, fortes Fangerne ind i et tomt

Hus, som var beredt for deres Modtagelse, med Gulv til Senge og Træ-

blokke til Hovedpuder. Tropperne bleve derpaa aftakkede og kun en lille

Vagt ladt tilbage for at passe paa Fangerne, som nu bleve behandlede

med lidt mere Venlighed og Hoflighed, da Mange kom for at se dem. De
tilbragte her det meste af Tiden med at prædike, tale til og fremlægge

Evangeliets Lære for de Besogende, hvorved de fjernede megen Fordom

og vandt Folket for sig, uagtet deres tidligere Had og Ondskab mod de

Helliges Samfund.
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SEXTENDE KAPITEL.

General Clark holder en mindeværdig Tale til Brodrene i Far West.—Sex og

tredsindstyve af disse fores som Fanger til Richmond i Ray County.

—

Ind-

vaanerne af Adam-ondi-Ahman befales af General Wilson til at forlade Sta-

den inden ti Dage.—Joseph og hans Medfanger fores ligeledes til Richmond,

hvor de indkvarteres i et gammelt Blokhus og bevogtes af en stærk Vagt.

—

En Episode af hans Liv i Fængselet.—Overflyttes derpaa tilligemed 5 Andre

til Liberty Fængsel i Clay Co.—De Hellige i Far West indsende en Ansog-

ning til Missouris lovgivende Forsamling om Ophævelse af den nævnte Ud-

ryddelsesordre, men afvises.—Ældsterne Joh q Taylor og John E. Page ordi-

neres til Ajjostler.

Den 4de Novbr. 1838 ankom General Clark, som allerede bemærket, til

Far West med 1600 Mand, medens en anden Afdeling paa 800 Mand be-

fandt sig omtrent otte Mile fra Byen. I Lobet af en Uge havde ikke

mindre end omtrent 6000 Mand besogt Far West, medens Byens Milits,

fér Nogen toges tilfange, kun talte 500 Mand, hvis Vaaben vare blevne

dem berdvede; Pobelen vedblev derfor at jage Brodrene ligesom vilde

Dyr og nedskjode flere af dem, voldtoge Kvinderne og dræbte en af dem
tæt ved Staden. Ingen Hellig tillodes at gaa ind i eller ud af Byen, og

de levede af brændt Majs.

Dagen efter lod General Clark Brodrene i Far West opstille i Geled,

hvorpaa Navnene paa 66 af de Tilstedeværende bleve opraabte og giorte

til Fanger for at forhores for Ting, som de vare aldeles uvidende om.

Den 6te holdt han folgende mindeværdige Tale til dem:

"Mine Herrer! I, hvis Navne ikke staa paa denne Liste, have det

Privilegium at gaa til Eders Arbejdsmark og sorge for Korn, Brænde osv.

for Eders Familier. De, som nu blive tagne, maa bringes i Fængsel, blive

forhorte og faa Straf som forskyldt for deres Brode. Med Undtagelse ar

dem, mod hvem fremtidige Klager maatte fremkomme, ere I nu frie, saa-

snart Tropperne, der for Ojeblikket bevogte Staden, blive forflyttede,

hvortil jeg strax skal give Ordre. Jeg paalægger Eder nu at opfylde

Forpligtelserne, I have indgaaet paa, hvoraf jeg skal fremhæve Hoved-

punkterne.

For det Forste forlanges der, at I udlevere Eders Ledere for at de

kunne blive forhorte, som Loven byder. Dette have I allerede gjort.

For det Andet, at I aflevere Eders Vaaben. Dette er ogsaa skeet.

For det Tredie forlanges der, at I afstaa Eders Ejendomme til Dæk-
kelsen af Krigsomkostningerne. Dette er ligeledes skeet.

Men der er endnu en Betingelse, I have at efterkomme, og det er, at
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I strax forlade Staten, og hvadsomhelst Eders Folelser maatte være med

Hensyn hertil og hv r uskyldige I end ere, vedkommer det ikke mig.

General Lucas, der har deu samme Myndighed som jeg, har sluttet den-

ne Traktat med Eder; jeg billiger den, jeg vilde have gjort ligesaa, om

jeg havde været her, og ieg vil derfor se den opfyldt. Denne Stats gode

l^avn og Rygte har lidt et næsten uopretteligt Skaar ved Eders Karakter

og Opforsel og ved den Indflydelse, I have udbredt, og vi anse det som

en Retfærdighedshandling at hæve Statens Navn til det Ry, det tidligere

havde blandt Staterne, ved ethvert lovligt Middel.

Guvernorens Ordre til mig lod paa, at I skulde udryddes og ikke til-

lades at blive i Staten, og vare ikke Eders Ledere blevne udleverede og

de indgaaede Forpligtelser opfyldte, havde I og Eders Familier nu været

udryddede og Eders Huse lagte i Aske,

Der er lagt uindskrænket Fulmagt i min Haand, og jeg vil benytte

den til Eders Vel en Tid. Denne Gunst have I ene og alene min Mild-

hed at takke for. Jeg siger ikke, I skulle forlade dette Sted strax, men I

maa ej tænke paa at blive her til Sommeren eller at berede for en ny Ud-

sæd, thi i det Ojeblik, I gjore dette, ville Statens Beboere komme over

Eder. Dersom jeg skulde blive sendt hid igjen, i Tilfælde af at indgaa-

ede Forpligtelser ikke blive opfyldte, da tror ikke, at jeg vil handle, som

jeg har gjort; I maa ikke vente Barmhjertighed, men Vdrijddehe, thi jeg

er fast bestemt paa at gjennemfore Guvernorens Ordre. Hvad Eders Le-

dere angaar, da tænker ikke—da indbilder Eder ikke et Ojeblik—da

smigrer Eder ikke med det Haab, at de blive losladte, eller at I skulle

faa deres Ansigt at se, thi deres Skjæbne er uundgaaelig, deres Terning

er kastet, deres Dom er beseglet

!

Det gjor mig ondt, mine Herrer, at se saamange tilsyneladende for-

nuftige Mænd i den Stilling, hvori I befinde Eder. Ak! om jeg kunde

formaa den Store Aaud, den xihjendte Gtid, til at hvile paa Eder og oplyse

Eder tilstrækkeligt til at sonderbryde Overtroens Lænker og udfrie Eder

af Fanatismens Baand, hvormed I ere bundne, saa at I ikke længere

skulde tilbede et Menueske.

Jeg vil raade Eder til at adspredes og aldrig mere at organisere

Eder med Biskopper, Præsidenter osv., for ikke at vække Folkets Mistro

mod Eder og udsætte Eder for lignende Ulykker som dem, disse ere

hjemfaldne til.

I have altid været Ophavsmændene—I have bragt Eder selv i disse

sorgelige Omstændigheder ved Eders Misfornojelse og ved ikke at lade

Eder regjere, og jeg raader Eder derfor til at blive som andre Borgere, at

I ikke ved en Gjentagelse af disse Begivenheder styrte Eder i uoprejselig

Ruin."

Med hvilken Harme og Afsky maatte ikke Brodrene have lyttet til

en saadan Tale. I deres Hjertes Indre maa de vistnok have folt, at de
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hellere vilde do, end folge hans Kaad med Hensyn til at adsprede sig og

aldrig mere organisere sig med Bishopper osv.

Denne Clarks Tale har allerede vundet en Kundbarhed, som dens

Ophavsmand neppe dromte om, da han holdt den. Han selv vil maaske

faa en ynkelig Dod, men hans foragtelige Ord ville leve og gaa over til

Eftei-slægten som et Exempel paa deres Ugudelighed og Daarskab, der

i hine Dage strede imod Sandheden.

Clark sendte derpaa de tilfangetagne Brodre under stræng Bevogtning

til Kiehmond i Ray County, hvor de bleve indespærrede i et koldt, aabent

og ufuldfort Raadhus for flere Uger, medens deres Familier, næsten

blottede for Alt, lede forfærdeligt.

Den 8de Novbr. marscherede Brigade-General Robert Wilson efter

Ordre fra General Clark med sin Brigade til Adam-ondi-Ahman i Davies

County, hvor han strax satte Vagt omkring Byen, saa at Ingen kunde

gaa hverken ind eller ud uden Tilladelse. Hele Byens mandlige Befolk-

ning toges under Bevosrtning os: bragtes i Forhor under Adam Blacks

Præsidium, den samme Adam Black, som saa skammeligen havde belojet

Joseph og andre af Brodrene ved Begyndelsen af Urolighederne i Davies

Q>unty i afvigte August Maaned. Men da Intet kunde bevises imod dem,

bleve de atter losladte, dog bleve de betalede af General Wilson a*

forlade Byen med deres Familier inden ti Dage med Tilladelse at gaa til

Caldwell og opholde sig der indtil Foraaret, men da at forlade Staten

under Straf af Udryddelse.

Vejret var meget koldt, ja koldere end sædvanligt paa denne Aarstid,

og for at folge denne Ordre af General Wilson, maatte de forlade deres

Agre og Huse, og bo i Telte og Vogne i denne ublide Del af Aaret.

Hvad deres Kvæg-og Faarehjorde angik, havde Pobelen sparet dem for

den Ulejlighed at passe paa dem, eller for den Sorg at se dem sulte

ihjel—ved at stjæle dem.

En Overenskomst blev bragt istand, ifolge hvilken en Komite af

tolv, der tidligere var beskikket, skulde have det Privilegium, at rejse

frem og tilbage mellem Far West og Davies County i et Tidsrum af fire

Uger for at bringe deres Korn fra Davies til Caldwell. Komiteens Med-
lemmer skulde bære et hvidt Mærke paa Hatten til Beskyttelse.

Indtil Nærværende vare omtrent 30 af Brodrene blevne dræbte, en

Mængde saarede, omtrent 100 savnedes og omtrent 60 holdtes indespær-

rede i Richmond, ventende paa Forhor.

Kort efter Josephs og de andre Fangers Ankomst til Independence i

Jackson County ankom ogsaa Oberst Sterling Price af General Clarks

Armee dertil med Ordre fra Clark til strax at sende dem til Richmond i

Ray County. Den 8de Novbr. begave de sig paa Vejen med kun tre

Mænd til deres Bevogtning, hvilket var Alt, hvad de efter en hel Dags

Anstrængelser tilsidst kunde opdrive. Paa Vejen drak disse tre Mænd
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sig endog saa fulde, at Brodrene med Lethed kunde have frataget dem

deres Heste og Vaaben, om de havde villet. Dagen efter modte de Oberst

Price med en Vagt paa 74 Mand, som derpaa forte dem til Richmond>

hvor de bleve indkvarterede i et gammelt Blokhus og bevogtede af en

stærk Vagt. Ikke saasnart havde de taget Ophold her, for de bleve besogte

af General Clark, som paa deres Sporgsmaal om Aarsagen til den slette

Behandling, der var overgaaet dem og Grunden, hvorfor de vare blevne

fængslede, svarede, at han for Ojeblikket ikke saa sig istand til at besvare

deres Sporgsmaal, men skulde om ikke længe give dem Oplysning desan-

gaaende. Kort efter kom Oberst Price ind med to Lænker i Haanden og

flere Hængelaase. De to Lænker fojede han sammen. Ligeledes forte han ti

bevæbnede Mænd med sig, som medens disse Forberedelser fandt Sted,

stede med Fingeren paa deres Geværhaner, rede til at trykke los paa et

Ojebliks Varsel. Han lod forst Vinduerne tilspigre, hvorefter han befale-

de en Mand ved Navn John Fulkerson, som han forte med sig, at lænke

Brodrene, syv i Tallet, med en Kjæde, som gik fra den Enes Ankel til den

Andens, og ved hver Ankel var fastgjort med en Hæugelaas. I denne Stil-

ling bleve de bevogtede Dag og Nat af omtrent ti Mænd ad Gaugen, der

stode omkring dem med ladte Pistoler i Haanden. Om Natten laa de

Alle paa Ryggen udstrakte paa Gulvet i en Rad og forsogte at sove, men
det haarde Gulv, Kulden og Umuligheden af at forandre deres Stilling

paa Grund af Lænkerne og Vagtens Stojen forjagede al Sovn.

"En af hine kjedsommelige Nætter," skriver Pratt, "laa vi, som om
vi sov til over Midnat, medens vore Hjerter krympede sig af Smerte ve^

at være nodte til Time efter Time at hore paa vore Bevogteres afskyelige

Spog, gruelige Eder, rædsomme Bespottelser og skidne Samtaler, naar de

—med Oberst Price som Formand—fortalte hverandre om de] Mord,
Roverier og Plyndringer,''som de havde begaaet blandt "Mormonerne" i

Far West og Omegn—ja de roste sig endog af at have voldtaget og skjæn-

det "Mormonernes" Hustruer og Dotre, og af at have skudt Mænd, Kvinder
og Born eller knust Hovedet paa dem. Jeg havde hort saalæuge paa alt

dette, indtil jeg folte en saadan Væmmelse, Rædsel og Gru, og en saa ret-

færdig Vrede, at jeg neppe kunde afholde mig fra at springe op og tugte

Vagten, men sagde Intet til Joseph eller nogen af de Andre, endskjondt

jeg laa ved Siden af ham og vidste, at han var vaagen. Men pludselig

rejste han sig op og udtalte med Tordenrost eller som naar en Love
broler, saavidt jeg kan erindre, folgende Ord : "Stille, I Djævle fra det dy-

beste Helvede! I Jesu Kristi Navn byder og befaler jeg Eder at være
stille. Jeg vil ikke leve et Minut længere og hore paa en saadan Tale.

Hold Eders Mund, eller I eller jeg skal do i dette OJeblik"

Han taug. Han stod oprejst paa sine Fodder i frygtelig Majestæt.

Lænket og uden et Vaaben—rolig og værdig som en Engel skuede han ned

paa sine bævende Bevogtere, hvis Vaaben sank eller faldt ud af Hænder-
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ne paa dem, medens deres Knæer sloge mod hinanden af Angst, og de
trak sig forfærdede tilbage i en Krog eller kastede sig for hans Fodder,

bedende om Naade, og forholdt sig ganske stille, indtil de bleve afloste af

en anden Vagt.

Jeg har i Englands Retssale seet Retfærdighedens Haandhævere, iforte

deres Embedsdragter, og Forbrydere fremforte for dem, medens Liv hang
som i et Haar; jeg har seet Kongressen hoj tideligt give Love til Nationen;

jeg har forsogt at forestille mig Throners, Kroners og kongelige Hoffers

Majestæt, samt Kongers og Kejseres Værdighed, naar de samles tilsam-

men for at afgjore Rigers Skjæbne; men sand Majestæt og Værdighed
har jeg kun seet eengang, og den stod i Lænker ved Midnats Tider i et

skummelt Fængsel i en ubekjendt Landsby i Missouri."

General Clark tilbragte flere Dage efter Josephs og ^lans Medfan-
gers Ankomst til Richmond med at gjenenmsoge Lovene for at finde

Noget, der kunde berettige ham til at stille dem for en Krigsret. Han
skrev endog til Guvernor Boggs og udbad sig Statsadvokatens Mening
om denne Sag. "Det kan ikke lade sig gjore," sagde han, "at tillade

disse Ledere, at vende tilbage til deres oprorske Beskjæftigelse igjen, da

de ere blevne anklagede i Caldwell. De have gjort sig skyldige i Forræ^

deri, Mord, Ildspaasætteke, Indbrudstyveri, Hoveri og Mened."

At faa Brodrene forkorte ved en Krigsret, var altsaa General Clarks

hojeste Onske, da han derved tænkte at opnaa sin foronskede Myndighed
til paa en hurtig og letvint Maade at blive af med Fangerne, hvis Liv
han længe forgiæves havde sogt at tage. Broder Jedediah M. Grant, som
dengang kun var en ung Mand og som tilfældigvis logerede paa det sam-

me Hotel i Richmond som General Clark, saa Generalen gjore et Udvalg
af sine Mænd til at skyde Joseph og hans Medfanger den paafolgende

Mandag. Han saa ligeledes disse Mænd lade deres Rifler med to Kugler

hver og horte General Clark sige: "Mine Herrer, De skal have den Ære
at skyde Mormonlederne Mandag Morgen Kl. 8."

Han fandt imidlertid snart ud, at denne Trudsel ikke saa let lod sig

udfore, men saa sig nodsaget til at overgive Fangerne til de civile Au-
thoriteter for at forhores. En Inkvisitionsret blev derfor nedsat og For-

horet tog sin Begyndelse den 13de Novbr. under Forsæde af Austin A.

King og Thomas C. Burch som Statsadvokat. Begge disse Mænd havde

været med i det omtalte Krigsraad i Far West, hvor Joseph og de andre

Brodre vare blevne domte til at skydes. Man kan heraf let se, hvor u-

skikkede de vare til at sidde som Dommere i denne Sag.

Forhoret begyndte med at fremkalde Vidner paa Statens Vegne,

hvilke strax bleve tagne i Ed, tvungne dertil med Bajonetten. Dr.

Sampson Avard var den Forste, der bragtes for Retten. Han havde tidli-

gere sagt Oliver Olney, at dersom han onskede at frelse sit Liv, maatte

han sværge imod Kirkens Ledere, da det var disse Retten onskede at fæl-
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de, og dersom han blot vilde gjore Ed imod dem, skulde hverken Retten

eller Pobelen gjore ham Fortræd. "Jeg vil selv," vedblev han, "gjore det

for at frelse mit Liv; thi i modsat Fald ville de myrde mig." Denne

Indledning er nok til at bevise Beskaffenheden af denne Mands Vidnes-

byrd, og han aflagde Ed netop som han havde sagt, udentvivl tænkende,

at det var det fornuftigste, han kunde gjore, for at indsmigre sig hos

Pobelen. Omtrent 40 Andre, fordetmeste Apostater, aflagde Vidnesbyrd

efter samme Princip som Avard. Kirkens Organisation blev af disse

fremstillet som et verdsligt Rige, der skulde fylde hele Jorden og under-

tvinge alle andre Riger. Dommer Austin A. King, der var Methodist,

spurgte meget om Brodrenes Tro med Hensyn til Daniels Profeti: "I de

samme Kongers Dage skal Himmelens Gud of)rejse et Rige, som skal

sonderknuse alle andre Riger, men selv blive bestaaende evindelig," osv;

"og Riget og Rigernes Storhed under al Himmelen skal gives den AUer-

hojestes Hellige." Efterat være bleven fortalt, at de Hellige troede denne

Profeti, vendte Dommeren sig til sin Skriver og sagde: "Skriv dette

ned, det er et stærkt Bevis for Hojforræderi." En af de tilstedeværende

Prokuratorer protesterede herimod og bemærkede: "Dommer, De maa

ligesaagjerne kalde Bibelen Hojforræderi." King lod sig dog ikke paa-

vii'ke af et saa slaaende Argument, men vedblev at erkyndige sig om de

Helliges Tro og Kirkens Anliggender. Da han saaledes fandt ud, at

Kirken havde sendt Missionærer til England og andre fremmede Lande,

blev dette nedfdrt som et andet Bevis paa Hojforræderi mod Staten Mis-

souri. De Hellige maatte ikke opholde sig paa deres Ejendomme i den

Hensigt at forblive der og varetage deres landlige Sysler; thi dersom de

atter tilsaaede deres Marker, vilde de alle uden Forskjel blive udryddede.

Ja, Opdyrkelsen af Land, sikret ved lovlige Skjoder, som vare udstedte

af de Forenede Staters Landkontor og uuderskrevne af Republikens

Præsident, var ved Austin A. King i aaben Ret erklæret for en Livsfor-

brydelse, for hvilken et helt Samfund forud var domt til Doden, medens de,

der skulde være Redskaber til denne Doms Fuldbyrdelse, bleve benævne-

de med det værdige Navn Borgere, og disse gode Borgere valgte siden«

efter den samme Dommer til Statsguvernor.

Fangerne bleve derpaa opfordrede til at navngive deres Vidner, og

da en 40 til 50 Personer nævntes, blev den navnkundige Banditkaptejn

Bogart strax udsendt til Far West med 50 Soldater for at skaffe dem

tilveje, men istedetfor at bringe nogen af dem for Retten, arresterede han

alle dem, han kunde faa fat paa og kastede dem i Fængsel. De bleve

atter paa den haanligste Maade opfordrede til at opgive Navnene paa

deres Vidner, og da ogsaa disse bleve kastede i Fængsel eller jagede ud

af Landet, opgave Brodrene at navngive flere af deres Vidner, thi om de

havde vedblevet dermed, vilde der ikke have været Nogen tilbage, naar

det afgioreude Forhor kom. Hvad det angik at kunne gjore et^ gunstigt
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Indtryk paa Kiug, vilde det efter Doniphans Sigende have været omsonst,

selv om en Hærskare Engle havde kommet ned og bevidnet deres Uskyl-

dighed; thi Kiug havde fra Begyndelsen af besluttet at kaste dem i

Fængsel. Da saaledes en Mand ved Navn Allen, der, medens Forhoret

stod paa, saas at passere forbi Retssalens Vindue, blev kaldt ind og

endelig blev tilladt at afgive sit Vidnesbyrd, der gik ud paa at stadfæste

Brodrenes Uskyldighed og be\ase de Mord og Roverier, der vare blevne

begaaede af deres Anklagere, gav Dommeren strax Ordre til at fore

Vidnet ud, og det var med Nod og neppe, at han undslap den opbragte

Vagts Efterstræbelser. Resultatet ved dette Skiuforhor, der havde varet

fra den 13de til den 2Sde Novbr., var, at Joseph og Hyrum Smith, Sid-

ney Rigdon, Lyman Wight, Alexander McRae og Caleb Baldwin bleve

sendte til Fængsel i Liberty, Clay County, for at forhores for Hojforræderi

og Mord—Forræderi, fordi de joge Pobelen ud af Davies County og fra-

toge dem deres Kanon, og Mord, for den Mand af Bogarts Parti, som
faldt; ligeledes bleve Parley P. Pratt, Morris Phelps, Luman Gibbs, Dar-

win Chase og Xorman Shearer indsatte i Richmond Arresthus for at for-

hores for de samme Forbrydelser. Alle de ovrige Fanger bleve enten

losladte eller satte paa fri Fod mod Kaution.

Imidlertid forglemte ikke de Hellige i Far West, der nu beredte sig

til at forlade Staten, deres Pligter som Borgere eller som Hellige, men i

Haab om, at den lovgivende Forsamling i Jefferson City, der netop var

sammeutraadt, vilde tildele dem Retfærdighed og yde dem Oprejsning

og Beskyttelse, affattede Ældstorne og de Hellige i nævnte By den 10de
December en længere Adresse, hvori de Helliges Lidelser og Forurettelser

fr-a Begyndelsen af Forfolgelsei-ne bleve fremstillede i dybe Farver og med
stor Kojagtighed. Med Hensyn til den meget omtalte Udryddelsesordre

hedder det:

"Guvernor Boggs's sidste Ordre til at uddrive os af Staten eller ud-

rydde os, er Xoget saa nyt, saa tyrannisk, ulovligt og grusomt, at vi have
seet os nodte til at tilstille den ærede Forsamling denne Indberetning,

med Anmodning om, at en Lov maa blive udstedt, hvors'ed Guvernorens
Ordre til at uddrive os af Staten ophæves, og hvorved vi sikres den Ret-

tighed at bo paa vore Ejendomme i Fred. Vi ansoge den [lovgivende For-

samling om at udtale sin Misbilligelse af deres Opforsel, som tvang os til

at underskrive ovennævnte Dokument, og ligeledes mod dem eller de,

som stottet paa dette Dokument berove os vor Ejendom og anvende den
til at erstatte den Skade, Andre have anrettet." Adressen slutter saa-

ledes: "Idet vi fremlægge vor Sag for den ærede Legislatur, erklære vi, at

viere villige til som altid at underkaste os saavel de Forenede Staters som
denne Stats Konstitution og Love, og vi bede kun om at maatte blive

beskyttede af Lovene som alle Andre. Vi onske, at de Privilegier, som
ere tilsikrede alle frie Borgere af de Forenede Stater og af denne Stat, maa
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udstrækkes til os, saa at vi kunne nedsætte os og bo, hvor vi finde for godt,

og dyrke Gud efter vor Samvittigheds Bydende i Fred og Ro; og idet vi

bede om dette Privilegium for os selv, ere vi villige til at lade alle Andre

nyde det Samme."

Ældste David H. Redfield blev paa de Helliges Vegne afsendt til

Jefferson City for at forelægge Forsamlingen denne Adresse. Han ankom

dertil den 16de Decbr., og overrakte Dagen efter Ansogningen til General

D. R. Atehison og Andre. I en Sammenkomst med Guvernor Boggs

udtrykte denne paa en hyklersk Maade sin Beklagelse over de stedfundne

Uroligheder i Staten og sagde, at han havde hort, at "Borgerne havde

overfaldt Mormonerne, bortdrevet deres Kvæg" osv. Han indrommede

ligeledes, at "de Betingelser, Mormonerne havde indgaaet paa, nemlig at

forlade Staten etc.,vare ukonstitutionelle og ugyldige," hvortil Broder Red-

field svarede : "Vi onske, at den lovgivende Forsamling vil udstede en Lov,

som viser, at de indgaaede Betingelser ere ugyldige og stridende mod

Konstitutionen, og medmindre en saadan Lov bliver givet, kunne vi ikke

anse os som sikre i Staten. De siger, at det har været en Plet paa Sta-

tens gode Navn, og nu er det paa Tiden at udgive en Lov, hvorved den

kan blive afvadsket ; hvis De ikke gjor det, kan man sige Farvel til

Statens Magt ; Farvel til dens Ære og gode Navn ; Farvel til dens kris-

telige Dyd, indtil den bliver befolket med en ny Menneskerace ; Farvel

til ethvert Navn, der binder Mand til Mand ; Farvel til en frugtbar

Jordbund og et skjont Hjem—de ere borte, de ere revne fra os af lovlose

Banditer."

Den 19de blev Adressen fremlagt for det forsamlede Hus af Hr.

John Carroll. Medens den blev oplæst, vare Medlemmerne af Huset saa

stille som Graven, hvorefter Debatten begyndte, og Stemningen blev

mere ophidset, indtil Huset var i fuldt Opror—deres Kinder blussede,

deres Ojne lynede og deres Ansigtstræk vare ligesaa talende som hele

Bind. Efter megen Snakken, Disputeren og Trætte bleve Petitionen og

Memorialen lagte tilside til næstfolgende Juli Maaned, hvorved de lige-

frem afsloge Ansogernes Bom, og nægtede at undersoge Sagen. Imod

dette Resultat opponerede ki-aftigt Husets Mindretal, blandt hvilke vare

D. R. Atehison fra Clay County, de tilstedeværende Medlemmer fra

St. Louis, d'Hrr. Rollins og Gordon fra Broom og flere Medlem-

mer fra andre Countier, men Pobelpartiet sejrede; thi de skyldige

Uslinger frygtede for en Uudersogelse, da de vidste, deres Liv og

Frihed derved svævede ifare. Og for at krone det Hele med evig

Skam og Skjændsel, bevilgede denne samme lovgivende Forsamling

200,000 Dollars til Bestridelse af Omkostningerne ved Troppernes Ud-

drivelse af de Hellige fra Staten, hvilken ubetænksomme Handling for

stedse vil besudle Staten Missouris gode Navn og Rygte. Den faldt for

aldrig mere at rejse sig, og burde betragtes af denSj^Sosterstater som en
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Stjerne, der var falden fra den amerikanske Konstitutions Himmel—et

ruineret og vanæret Udskud af Staternes Familie.

Mange af Statens Aviser sogte at skjule dens Brodefuldhed ved at kaste

et Slor af Logne over dens afskyelige Handlinger,"men," skriver Josepli,

"kunne de skjule Guvernorens grusomme Ordre til vor Uddrivelse? Kunne
de skjule Kjendsgjerningerne angaaende den vanærende Traktat,8om dens

Generaler tilligemed dens Officerer og Soldater afsluttede i Far

West? Kunne de dolge det Faktum, at 12 til 15000 Mænd,
Kvinder og Born ere blevne fordrevne fra Staten uden Lov
og Ret? og alt dette forbunden med en Udgift af 200,000 Dollars, hvilken

Sum Statens lovgivende Forsamling havde bevilget som Lonuiug til Solda-

terne for denne lovlose Voldshandling? Kunne de skjule det Faktum, at

vi have været fængslede i mauge Maaneder, medens vore Familier, Ven-

ner og Vidner ere blevne fordrevne? Kunne de skjule Blodet af de

myrdede Mænd og Fædre, eller bringe Enkernes og de Faderloses Skrig

til at forstumme? Nej! Bjergenes Klipper kunne begrave dem, det

bundlose Dyb kan skjule dem i sine Afgrunde, men dog ville deres grue-

lige Misgjeruiuger ligge aabenbare for Engles og Menneskers forbau-

sede Blik—de kunne aldrig skjules!"

Den 13de Decbr. blev Hojraadet i Far West sammenkaldt under

Ledelse af Præsident Brigham Young og de ledige Pladse besatte, efter-

som Nogle havde maattet flygte for at redde sit Liv. Den 16des. M.
tilskrev Joseph de Hellige et længere Brev fra Liberty Fængsel, hvori

han paa en trostende og opmuntrende Maade formanede de Hellige til

Trofasthed og Udholdenhed i deres Pro ver. Og omendskjondt han be-

fandt sig i Fængsel, robede hans Sprog en uindskrænket Tiltro og Hen-

givenhed til Herren, hvem han i saamange forudgaaende Prover havde

funden at staa sig bi og hvem han var overbevist om, heller ikke nu vilde

forsage ham. Med Hensyn til deres Forfolgere sagde han

:

" Men vi ville minde Eder om Haman og Mardokæus : I vide, at

Haman kunde ikke være tilfreds, saalænge som han saa Mardokæus i

Kongens Port, hvorfor han sogte Mardokæus og alle Joderne efter Livet

;

men Herren styrede det saa, at Haman blev hængt i sin egen Galge.

(Esther 3.) Saaledes vil det ogsaa gaa med den arme Haman i de sidste

Dage. De, som ved Vantro, Ugudelighed og Forfolgelse have sogt at

udrydde os og Guds Folk ved at ihjelslaa og adsprede dem, og som med

Overlæg og Ondskab have overleveret os i Morderes Hænder i den Hen-

sigt at faa os dræbte—af hvilken Grund de have trukket os omkring i

Lænker og kastet os i Fængsel—de, som lig Haman have behandlet os

saa skammelig, skulle vorde hængte i deres egne Galger, eller med andre

Ord: de skulle falde i de samme Snarer og Fælder, de have opstillet for

os, de skulle synke dybere og dybere og deres Navne udslettes, og Gud
vil give dem den Lon, deres Vederstyggeligheder fortjene." Brevet endte
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gaaledes: "Og nu, kjære og hojtelskede Brodre,—og naar vi sige Brodre,

mene vi de, der have været trofaste i Herren, baade Mænd, Kvinder og

Bom—vi fole til at formane Eder i Jesu Navn til at være urokkelige i

Troen paa den nye og e-vige Pagt, og ikke at frygte Eders Fjender. Hvad

som er skeet med os, er etaabenbart Tegn til Forddmmelse for dem, men

til Salighed for os. Værer derfor standhaftige, ja indtil Doden, "thi den^

der soger at frelse sit Liv, skal miste det, og den, som mister sit Liv for

min og Evangeliets Skyld, skal finde det," siger Kristus.

Lad Sandhed og Retfærdighed, Brddre, bo overflodigen i Eder heref-

ter, og værer maadeholdne i alle Ting. Skyr al Drukkenskab, Sværgen,

usommelig Talen og Alt, hvad som er urigtigt og uhelligt ; ligeledes

Uenighed, Had, Gjerrighed og ethvert syndigt Onske. Værer retskafne

mod hverandre, thi det synes som om Nogle have stodt an heri, og Nogle

have været ubarmhjertige og have lagt deres Begjærlighed for Dagen ved

at indkræve den Gjæld, som de, der ere blevne forfulgte, belagte med
Lænker og kastede i Fængsel, uforskyldt stode i til dem. Saadanne

Personer paadrage sig Guds Mishag, og de ville faa deres Del af Sorg,

eftersom det store Hjul ruller frem, thi Ingen kan standse det. Zion

skal endnu leve, endskjondt det synes at være dod.

Glemmer aldrig, at med hvad Maal I maale, skal Eder atter til-

maales. Vi sige til Eder, Brodre, værer ikke bange for Eders Modstan-

dere, men kjæmper alvorligt mod Pobelen og mod Morkets og Sekterernes

ulovlige Handlinger. Fredens Gud skal være med Eder og aabne en

Udvej til Frelse for Eder, saa I undslippe Eders Saligheds Fjende. Vi
anbefale Eder til Gud og hans Naade, som kan gjore Eder vise til Sa-

lighed."

Den 19de Decbr. traadte Zions Hojraad atter sammen i Far West,

ved hvilken Lejlighed Ældsterne John C. Page og John Taylor ordinere-

des til Apostler under Præsident Brigham Young og Ældste Heber C.

Kimballs Hænder. Kort i Forvejen havde Johu C. Page havt den sorge-

lige Pligt at stede sin Hustru og sine to Bom til Graven, der vare faldne

som Martyrer for deres hellige Religion, idet de vare dode som Folge af

den yderste Mangel paa Livets Fornodenheder under de grusomme For*

folgelser i Staten Missouri.

Saaledes tilbragte Joseph og hans Medfanger, nedtyngede af Læn-
ker i et morkt og skummelt Fængsel, Slutningen af Aaret 1838 i Frihe-

dens Land i Frihedens (Liberty) By, Clay County, Missouri. Af og
til bleve de besdgte af deres Venner og Bekjendte, som stundom med-

bragte Forfriskninger og Andet til Fangerne, hvis Kost bestod af den
simpleste Slags og ofte var tilberedt paa en saadan Maade, at den vakte

deres Modbydelighed.
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SYTTENDE KAPITEL.

Joseph soger og faar efter en Del Indvendinger en Haheas-corpus Skrivelse af

Dommer Tumham.—Sidney Kigdon loslades af Arresten mod Kaution.

—

"Slagen, men ikke besejret."—Fangerne, der have anvendt ethvert lovligt

Middel for at komme paa fri Fod, beslutte omsider at undvige, men Forsog-

et mislykkes.—Betydelig Bevægelse blandt Befolkningen.—De Hellige i og

omkring Far West drage i Tusindvis ostpaa til Illinois.—Brodrene indgaa

en Pagt med hverandre om at staa hverandre bi ved Udvandringen.—En
længere, interessant Epistel fra Joseph og hans Medfanger.

"Den 1ste Januar 1839," skriver Joseph, "oprandt, men fandt

os ikke som Frihedens Souner, men som fortrostningsfulde Fanger. O,

Columbia, Columbia, hvor dybt er Du falden! Du, de Fries Land, de

Braves Hjem," "de Fortryktes Ly,"—Du undertrykker diue ædleste

Sonner, kaster dem i et afskyeligt Fængsel uden nogensomhelst Grund,

kun fordi de dyrke deres Fædres Gud saaledes som hans eget Ord byder,

og fordi de folge deres Samvittigheds Bydende."

Det var altsaa ikke under meget glædelige Omstændigheder, at det

nye Aar oprandt for Joseph og hans Brodre, men i fuldt Haab om, at

deres Uskyldighed tilsidst vilde blive anerkjendt, og deres Befrielse som

Folge heraf omsider iværksat, hengave. de sig med Taalmodighed i For-

synets Styrelse. "Det er ikke vor Hensigt at klage eller laste Nogen,"

hedder det videre i en Skrivelse til den lovgivende Forsamling i Mis-

souri, "Alt, hvad vi forlange, er en retfærdig og upartisk Undersogelse

af vor Sag. Vi bede ikke om Nogens Medlidenhed ; vi ouske stræug

Retfærdighed—det er Alt, hvad vi onske, Alt, hvad vi fordre, men det

fordre vi."

Paa Grund af den store Ophidselse, som herskede i de nordlige

Countier af denne Stat, antoges det, at en Ret i denne Del af Landet

vilde bleve mere eller mindre paavirket heraf, og altsaa neppe vilde

kunne afsige en retfærdig Kjendelse. Som Folge heraf ansogte de tvende

Gange Statens Hojesteret om at nyde det Privilegium, som Loven tilsik-

rer enhver Borger af de Forenede Stater ved Habeas-corp^is A\iien*

men det blev dem hver Gang nægtet. Efter nogen Tids Forlob forlangte

* Denne Lov giver Enhver, der er fængslet, Ret til at henvende sig til hvil-

kensomhelst Dommer, som da udsteder en Befaling, den saakaldte Wi-it of Ha-
beas-cai'pus tH vedkommende Ovrighed om strax at stille Arrestanten for den
af denne valgte Dommer, for at han kan undersoge Fængslingens Lovlighed og

efter Omstændighederne .stadfæste den, eller frigive Paagjældende mod ell

Kaution.
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de ogsaa en Habeas-corpus af Hr. Thurnham, en af County Dommerne,

hvilket Forlaugende efter en Del Indvendinger blev dem tilstaaet.

Efter Forhoret blev Sidney Rigdon, ifolge Dommerens Kjendelse,

losladt af Arresten, men da Pobelen truede med at ville dræbe ham, der-

som hun igjen blev sat paa fri Fod, vendte han med de Ovrige tilbage til

Fængselet, hvor han derpaa opholdt sig, indtil en gunstig Lejlighed til-

bod sig for ham at slippe uskadt bort. Ved Hjælp af Sheriffen og Slut-

tereu blev han derpaa en Nat i al Stilhed sluppen ud, men trods alle

Forsigtighedsregler blev han dog opdaget og forfulgt af en Hob Bevæb-

nede, og det var kun ved Forsynets Styrelsn, at han strax efter lykkelig

og vel ankom til Quincy i Illinois. Dommer Thurnham erklærede for

Joseph og de andre Brodre, som vare blevne tilbage i Fængselet, at han

vidste, at de vare uskyldige, men af Frygt for sit eget og Fangernes Liv^

turde han ikke slippe dem los. Deres Forfolgelse, Arrestation osv., sagde

han, var kun en Gjentagelse af Scenerne i Jackson County, og var en

forudlagt Plan af Guvernoren og haus Haaudtlangere for at standse

deres foruroligende Magt og Indflydelse i Staten.

Omtrent paa denne Tid (Febr. 1839) opholdt Ældsterne Kimball og

Ripley sig i Liberty, hvor de næsten ugentlig havde bonfaldt for Dom-

mernes Fodder, og medens de ved en vis Lejlighed gjentoge deres ydmy-

ge Bon, saa Dommer Hughes dem stivt ind i Ansigtet og sagde til en af

sine Kolleger, at " man kan læse i disse Mænds Ojne, at dfe ere slagne,

men ikke besejrede; lad os tage os iagt for, hvordan vi behandle disse

Mænd, thi deres frejdige Blik vidner om Uskyldighed." Ved samme

Lejlighed foieslog han for sine Embedsbrodre at loslade alle Fangerne mod
Kaution ; men deres Hjerters Haardhed vilde ikke gaa ind paa dette

menneskelige Forslag, Brodrene fortsatte deres Tryglen for Domstolene

og besogte tillige Fangerne. Ingen af Kommunens ledende Mænd be-

tvivlede Anestanternes Uskyldighed, men sagde, at som Folge af Pobe-

lens Raseri kunde man ikke lade dem blive upartisk Retfærdighed tildel

;

de raaatte defor opgive deres Forsog paa at bevæge Dommerne, og maatte

overlade Fangerne i Guds Haand.

Efter nu at have hensiddet i Fængsel temmelig længe, og efterat

have forsogt ethvert ftliddel, for ad lovlig Vej at bevirke deres

Losladelée, men forgjæves (uaar undtages Sidney Rigdon), og da de fra

paalidelig Kilde havde erfaret, at der paa offentlig Gade var bleven sagt

af de mest indflydelsesrige Mæad i den Egn, at "Mormonfangerne maatte

nodvendigvis dommes til Doden eller Statens gode Navn vilde blive

plettet," besluttede de at benytte andre Midler for at komme paa fri Fod.

Efter moden Overvejelse besluttede de at iværksætte deres Flugt om
Aftenen den 7de Februar, naar Slutteren kom med deres Aftensmad

;

men for Broder Hyrum vilde tilkjendegive sin Beslutning, bad han Jo-

seph at adsporge Herren om Rigtigheden af det paatænkte Skridt. Dette
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gjorde han og erholdt det Svar, at hvis de Alle vare enige, skulde deres

Foretagende lykkes denne Aften, og dersom de vilde forene sig i Bon,

skulde de faa et Vidnesbyrd for dem selv. Brodrene Hyrura, Alexander

MoRae og Caleb Baldvvin havde ikke bedet længe, for de fik en saadan

Vished, som de endnu aldrig havde folt i deres Liv, at det vilde lykkes

dem; men Lyman Wight sagde, at de gjerne maatte gaa, men han vilde

ikke. Efterat have talt med ham en Stund, sagde haa dog til de andre

Brodre, at "hvis de vilde vente til næste Dag, yilde han folge med dem."

Uden at tænke paa, at de ingen Forjættelse havde om Held den folgende

Dag, lovede de at opsætte Forsoget.

Om Aftenen, da Slutteren kom med deres Aftensmad, lod han Do-

ren staa paa vid Gab, satte deres Mad paa Bordet og gik hen i Baggrun-

den af Værelset, hvor en Del Boger vare opstablede. Her tog han en

Bog og begyndte at læse, mede::s Brodrene stode mellem ham og Doren,

hvorved den bedste Lejlighed tilbodes dem at flygte, hvis de havde været

beredte ; men da de vare blevne enige om at vente til næste Dag, gjorde

de intet Forsog derpaa.

Næste Aften stode Sagerne ganske anderledes. Slutteren bragte en

dobbelt Vagt med sig tilligemed sex af Brodrene, nemlig: Erastus

Snow, William D. Huntington, C>rus Daniels, David Holeman, Alanson

Ripley og Watson Barlow, hvilke Brodre vare blevne sendte af Menig-

heden i Far West for at besoge Fangerne. Slutteren syntes at være me-

get bange af sig og aflaasede Doren meget forsigtig. Det var kun
morke Udsigter til Frihed,, men Fangerne havde fast besluttet at vove

Forsoget, og da derfor Sluttereu gik ud, lobe de efter ham. Broder Hyrum
greb fat i Doren, men inden de Andre kunde yde ham den noilvendige

Bistand, fik Slutteren og Vagten smækket D5ren i, hvorved debesogende

Brodre indespærredes tilligemed Fangerne, undtagen Cyrus Daniels, som

stod udenfor. Saasnart de gjorde Forsoget paa Indersiden, tog han en af

Bevogterne under hverArm og ilte ned ad Trapperne til Yderdoren; Fæng-

selet var nemlig i anden Etage. Da han kom ud, lykkedes det dem at

rive sig los, og da han saa, at Flanen var strandet, begyndte han at lobe,

men traadte i et Hul og faldt. Netop som han styrtede, peb en Kugle

lige over hans Hoved, og han troede bestemt, at Faldet frelste hans Liv,

Den Scene, som nu paafulgte, overgaar al Beskrivelse. Efter Mæng-
den at domme, skulde man tro, at hele Byens Folk og Mange i Omegnen
havde samlet sig udenfor Arresten, og enhver Slags Tortur og Dodsmaade,

som deres ophidsede Indbildningskraft kunde optænke, blev foreslaaet for

Fangerne, saasora at sprænge Fængselet i Luften, pidske dem ihjel, skyde

dem, brænde dem, surre dem paa Heste, lade dem sonderrives osv. Men
de vare saa uenige, at de.ikke kunde gjennemfore nogen af deres mange

Planer, og Fangerne gik fri.

Paa denne Tid talte nogle af Brodrene om, at de befandt sig i stor
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Fare, men Joseph sagde: "Frygt ikke, thi ej et Haar skal krummes paa

E'lers Hoved, og I skulle ikke miste saameget som et Bidsel, en Sadel

eller et Tæppe. Enhver Ting skal blive Eder tilbagegivet. I have sat

Eders Liv paa Spil for vor og Evangeliets Skyld, og det er nodvendigt, at

Kirken bringer et Offer, og Herren vil modtage det."

Bni Irene skulde dernæst tages i Forhor, men Ophidselsen var saa

stor, at man ikke vovede at fore dem frem, for den havde lagt sig noget«

I denne Ventetid engagerede nogle af Brodrene Advokater til at for-

svare sig, Ældste Snow spurgte Joseph, om han ogsaa burde tage en Ad-
v()k;it, hvortil Joseph svarede, at han gjorde bedst i at fore sin egen Sag.

*"Men," sagde Broder Snow, "jeg kjender Intet til Lovene." Joseph

spurgte, om hau ikke kjendte Noget til Retfærdighed, hvilket Snow be-

jaede. "Vel," vedblev han, "gaa og kjæmp for Retfærdigheden det

Bedste, De f'or.staar, og anfor Blackstone og andre Forfattere af og til, og

de viilp tage det Alt for gode Varer."

Hm gjorde saa, og Resultatet blev, hvad Joseph sagde ; thi da han
var lænlig med sin Sag, flokkedes Advokaterne om ham og spurgte,

hvor lian liavde studeret Lovkyndighed, og tilfojede, at de aldrig havde
hort et .caa glimrende Forsvar. Da Forhoret var endt, fik Broder Snow
sin Frilud og de Ovrige maatte gaa i Kaution for hverandre indbyrdes,

medens Broder Snow maatte indestaa for dem Alle, og de sagde, at de gjen-

erhold t a 1 le deres tabte Sager, endskjondt ikke to Ting fandtes paa et Sted.

IfViige den mindeværdige Overenskomst, afsluttet ved Oberst

Hiiikles Forræderi i Far West, begyndte de Hellige nu i Tusindvis at

forlade deres Hjem og drage ostpaa til Illinois, fornemmelig til Quincy,
henved 250 Mile fra Far West. En Udvandring som denne har maaske
ne[)pe sin Lige i Historien. Man tænke sig blot 12 til 15,000 Mennesker,

omfiittciide enhver Alder, Stand og Kjon, drevne ud midt om Vinteren
fra Alt, hvai! de ejede, og i en blottet, nogen, hungrig, hjem-og vennelos

Tilstand dointe til at drage henover de vejlose Sletter i en to a tre hun-
drede Miles Afstand fra deres Huse og Hjem, som de havde opfort paa
Grnnfl, der var bleven kjobt af de Forenede Staters Regjering og under
det amerikanske Flags Beskyttelse. Foruden dem, gom paa det Bar-
bariske bleve myrdede, omkom Hundreder af dem i Lobet af Vinteren,

Vaaren og Sommeren formedelst Lidelser og Savn,

Biighum Young, som efter Thomas B. Marsh's Frafald og David
W. Patte.:s D<)d var bleven Præsident for de tolv Apostler ifolge sin

Alder.sret, lagde megen Nidkjærhed og Dygtighed for Dagen ved at sorge

for (U fattige og hjælpeldse Helliges Forflytning tra Staten. I et offent-

ligt Mode, som blev afholdt i Far West den 29de Januar, blev en Ko-
mite of syv Mænd beskikket til at overtage Ledelsen af Udvandringen og
at sorge for dem, der ingen Midler havde til sin Raadighed, indtil de
Alle vare komne bort. Efter Forslag af Præsident Young indgik Bro-
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drene derpaa en Pagt med hverandre om at ville staa hverande bi til det

Yderste ved deres Udvandring af Staten, og at de aldrig vilde forlade de

værdige Fattige, for de vare bragte saalaugt bort, at General Clarks

Udryddelsesordre i Statens Navn ikke kunde naa dem. Et Dokument af

denne Beskaffenhed blev derpaa udfærdiget og undertegnet af omtrent

220 af Brodrene. Det lod saaledes :

"Vi, hvis Navne ere anforte under dette Dokument, love hver for os

at hjælpe og staa hverandre bi til det Yderste ved vor Udvandring af denne

Stat, ifolge Stats-Authoriteternes Forlangende ; og vi forpligte os herved

til at overlade al vor anvendelige Ejendom til fri Afbenyttelse af den

Komite, som maatte blive beskikket, i det Ojemed at skaffe Midler til de

værdige Fattiges Udfrielse af dette Land, indtil der ikke er Nogen til-

bage, som maatte onske at drage ud af Staten ; kun paa denne Betingelse

at intet Individ beroves Ret til at disponere over sin Ejendom i ovennævnte

Ojemed, eller til at kontrolere Anvendelsen af den eller saameget af

samme, som maatte udfordres til hans egen Families Udvandring, samt

at Enhver forbeholdes Ret til det Tiloversblevne, naar Alles Udvand-

ringhaa fundet Sted. Endvidere skal nævnte Komite give Bevis for Alt>

hvad den modtager og aflægge Regnskab over Anvendelsen af samme.

I et Mode af Komiteen, hvis Antal var bleven foroget med tre Per-

soner, den 1ste Febr., blev det vedtaget forst og fremmestat sorge for Udfri-

elsen af Præsidentskabets og de ovrige Arresteredes Familier ; dernæst

blev det bestemt at sende Charles Bird ned til Mississippi Floden for at

sorge for Oplagssteder til Majs for de Hellige paa Vejen og oprette Kon-

trakt om Færgeion osv.

Staten bevilgede to tusind Dollars til Uddeling blandt Befolknin-

gen i Davies og Caldwell County, "Mormonerne" i Caldwell ikke undtag-

ne ; men da Befolkningen af Davies tænkte, at de nok kunde leve af
** Mormonernes " Ejendele, vilde de ikke modtage sil Tusinde, hvorfor

man foreslog at give det til Befolkningen i Caldwell. Dommer Cameron^

Hr. McHenry og Flere besorgede Uddelingen^ Dommer Cameron lod

Brodrenes Svin drive sammen, af hvilke mange kunde bestemt paapeges*

Og nedskjod dem paa Gaderne; og uden at aftappe Blodet anderledes og

kun halvt skrabede, bleve de sonderskaarne og uddelte af Mc Henry til

de Fattige mod en Betaling af fire eller fem Cents Pundet, hvilket i

Forening med nogle vragede Varer, saasom Kaliko til dobbelt og tredob-

belt Pris, snart slugte de to tusind Dollars, og gjorde Brodrene kun lidt

eller i Virkeligheden intet Gavn, da deres odelagte Gods belob sig til

ligesaameget som det, de fik.

Den 7de Febr. forlod Josephs Familie Far \Vest under Ledelse af

Broder, Stephen Markham, og ankom efter en meget besværlig Rejse den

15de til Mississippi Floden ligeoverfor Quincy. Den 14de i samme
Maaned forlod ligeledes Præsident Brigham Young Far "West og begav sig
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paa Vejen til Illinois. Forfolgelsen imod ham rasede med en saadan

Bitterhed og hans Liv blev saa ivrigt efterstræbt, at han saa sig uodsaget

til at undfly sine Forfolgere. For han imidlertid forlod Missouri, aflagde

han tilligemed Heber C. Kimball og Geo. A. Smith et Besog i Liberty

Fængsel, hvor de havde to meget interessante Sammenkomster med Fan-

gerne.

Pen 20de Marts 1839 afsendte Joseph og hans Medfanger fra Lib-

erty Fængsel i Clay County, Missouri, folgeude Epistel til "Jesu Kristi

Kirke of Sidste-Dages Hellige i Quincy, Illinois, ?amt de ovrige Hellige

i Adspredelsen og til Biskop Partridge i Særdeleshed:

"

"Eders ydmyge Tjener, Joseph Smith juu.. Arrestant for Jesu Kristi

Evangeliums og de Helliges Skyld, og som holdes fængslet af Pobel-

vældet under Haus Excellence Guverudr Lilburn W. Boggs tyranniske

Regjering, fremsender tilligemed sine Medfanger og elskede Brodre Ca-

leb Baldvvin, Lymau WigUt, Hyrum Smith og Alexander McRae sin

Hilsen til Eder Alle. Maa Gud vor Faders og vor Herres og Frelsers Je-

an Kristi Naade hvile over Eder fra nu af og bestandigeu. Maa Kund-

skaben foroges hos Eder formedelst Guds Velsignelse, og maa Tro og

Dyd, Forstand og Afholdenhed, Taalmodighed og Gudsfrygt, Broder-

kjærlighed og Gavmildhed altid være hos Eder i Overflodighed, paa det

I ikke maa være drkeslose eller ufrugtbare i Noget.

Da vi vide, at de fleste af Eder ere bekjeudte med de J'orurettelser,

den himmelraabende Uretfærdighed og umenneskelige Gi<iisomhed, som

foroves mod os, og da vi, falskeligen anklagede for enhver Forbrydelse,

ere blevne indespærrede bag ugjennemtrængelige Fængselsmure og om-

ringede af en stærk Vagt, som Dag og Nat bevogte os med ligesaa stor

TJtrætteliglied som Djævelen soger at lægge Snarer for Guds Folk,

trænge vi, inderlig elskede Brodre, mere end nogensinde til Eders Kjær-

lighed og Medfolelse.

Vore Omstændigheder ere af den Natur, at de vække en hellig Er-

indring om alle Ting, og vi formode, det Samme er Tilfælde med Eder,

og af den Grund kan Intet berove os Guds Kjærlighed og Samfundet

med hverandre ;thi enhver Mishandling og Grusomhed, som udo\es mod
os, vil kun endraere sammenbinde vore Hjerter i Kjærlighed og Enhed.

Vi behove ikke at fortælle Eder, at vi ere fængslede uden Skyld, og hel-

ler ikke behove I at sige os : Vi ere drevne fra vort Hjem og blevne

slagne uden Grund. Vi forstaa gjeusidigt, at dersom Staten Missouris

Indbyggere havde ladet de Hellige i Fred, vilde den fuldkomneste Ro
og Tryglied have hersket overalt i Staten indtil denne Dag. Vi skulde

ikke nu have hensiddet i dette Plelvede, omgivne af Dæmoner (om ikke

af dem, der ere fordomte, saa af dem, der skulle blive det), der aldrig

lade 03 hore Andet end gudsbespottende Eder, og hvor vi ere nodte til

at se paa Ryggcsldshed, Drukkenskab og Laster af enhver Slags. En-
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kernes og de Faderloses Skrig vilde ikke have opsteget for Guds Throne.

Missouris Grund vilde ikke være bleven besudlet ; men ak ! hvilken Toj-

lesloshed, Umenneskelighed og Myrdelyst hos dette Folk! Det ryster

Naturen ; det overgaar al Beskrivelse ; det er en Ve, en Jammer, ja en

altfor sorgelig Historie til at kunne fortælles, altfor stor til at kunne

fattes, altfor hjerteskjærende til at kunne tænkes paa et Ojeblik ; dpns

Lige findes ej blandt de hedenske Folkeslag, ej blandt Nationer, hvor

Despoter og Tyranner holde Regjeringstojlerne i sine Hænder, ej blandt

Orkenens Vilde, ja jeg tror ueppe, man vil finde et saadant lilfælde

blandt Skovens glubende Rovdyr, at en Mand er bleven sonderrevet for

Morskabs Skyld! og Kvinder blevne rovede og plyndrede for Alt, hvad

de ejede, selv deres sidste Mundfuld Mad, og derefter voldtagne for at

tilfredsstille en Pobels djævelske Lyster og ti'sidst overlades til Elendig-

hed og Hungersdod med deres hjælpelose Bom klyngende sig til deres

Bryst!

Men dette er ikke Alt. Efterat en Mand er dod og begraven, graves

han atter op og sonderlemmes paa det Grueligste, ene og alene i den

Hensigt at give deres Had mod Guds Religion Luft.

Saadan have de behandlet de Hellige, som ikke i mindste Maade

have forurettet dem, som ere uskyldige og moralske, som elske Herren

deres Gud og ere villige til at forsage Alt for Kristi Skyld. Det er for-

færdeligt at skrive om disse Ting, men de ere ikkedestomindre sande.

Det er nodvendigt, at Forargelsen kommer, men ve den, ved hvem den

kommer.

O, min Gud, hvor er Du! og hvor er det Paulun, som dækker dit

Skjulested? Hvorlænge vil Du holde din Haand tilbage? naar skal dit

Oje, dit rene Oje, skue ned fra de evige Himle paa dit Folks og dine Tjene-

res Trængsler, og naar skulle deres Raab naa dit Ore? Hvorlænge

skulle de taale al den Forurettelse og lovstridige Undertrykkelse, for dit

Hjerte rores, og stemmes til Medynk for dem ?

O Gud, Du Almægtige, Du, som har skabt Himmelen, Jorden og

Vandene og Alt, hvad i dem er, og som styrer og undertvinger Djævelen

og Scheols mdrke, faldne Hærskarer! udstræk din Haand, lud dit Oje se,

lad Sloret bortrykkes, lad dit Skjulested ikke længer være tildækket, lad

dit Ore paavirkes, lad dit Hjerte blodgjores, lad diu Fortoruelse optændes

mod vore Fjender og hævn vore Forurettelser i din grumme Vrede med
Retfærdighedens Sværd. Ihukom, o Gud, dit lidende Folk, og dine Tjene-

re ville prise dit Navn evindeligen.

Elskelige, dyrebare Brod re, vi se, at haarde Tider ere komne, som

profeteret er. Vi kunne derfor med den fuldkomneste Forvisning vente

Opfyldelsen af Alt, hvad der er skrevet, og med stoire Tillid end nogen-

sinde imodese hin herlige Dag, da vi kunne sige: Snart skal Du afslore

dit straalende Ansigt, Han, som eagde : "Vord Lys," og der blev Lys,
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har talet dette Ord; og atter: Du Maane, Du mindre Lys, Du Nattens

Lysbillede, skal vendes til Blod!

Vi se, at Alt bliver opfyldt, og Tiden vil suart oprinde, da Menne-

skens Son skal komme i Himmelens Skyer. Vore Hjerter ere aldeles ikke

forknytte eller vort Mod brudt, som Folge af det sorgelige Aag, der er

lagt paa os ; thi vi vide, at Gud vil have vore Forfolgere i Erindring, at

han vil le ad deres Ulykke og spotte dem, naar de betages af Frygt.

Ak, om \i kunde være hos Eder, Brodre, og tolke Eder vore Hjer-

ters Folelser. Vi vilde da meddele Eder, at vi kunde være blevne loslad-

te samtidigt med Ældste Rigdon ved en Writ of Habeas-corpus, havde

ikke vore egne Advokater fortolket Loven anderledes end dens Bogstav

lyder, hvilket hindrede os i at fremfore vort Vidnesbyrd i den saakaldte

"Ret."

De have gjort os megen Fortræd lige fra Begyndelsen af, og de have

i den senere Tid tilstaaet, at de forvendte Loven, og have saaret vore

Folelser dermed ; de have nu aldeles forladt os og derved brudt deres Ed
og Forpligtelser, og vi have saaledes Fordring paa dem, da de ere P6-

belens Medforbundne.

Saavidt vi have kunnet erfare, har den offentlige Mening været gun-

stigere stemt for os i den senere Tid, og de Fleste ere nu venligsindede.

De Retslærde kunne ikke længere gjore os modfaldne ved at sige, at dette

og hint strider mod den offentlige IMening, thi den offentlige Mening vil

ikke billige det. Man begynder at harmes over vore Forfolgere og siger,

at "Mormonerne" ikke i mindste Maade have forbrudt sig. Vi tro, at

Sandhed, Ære, Dyd og Uskyldighed tilsidst ville sejre. Vi kunde have

taget vor egen Habeas-corpus for Overdommeren og sluppet fri for

Pobelen paa den hurtigste Maade, men uheldigvis var Fængselsvæggens

Tommer tor haardt, saa at Haandtaget paa vor Naver gik itu, hvorved

vi opholdtes længere, end ^-i havde forventet. Vi henvendte os da til en

Ven om Bistand, men en ubetydelig Uforsigtighed vakte Mistanke mod
os, og for vi kunde undslippe, var vor Plan opdaget. Vi havde Alt i

Beredskab paa den sidste Sten nær, og vi kunde have flygtet med Lethed,

dersom vor Ven ikke havde været en Smule uforsigtig eller rettere altfor

forsigtig.

Sheriffen og Slutteren bebrejdede os ikke for vort UndvigelsesforsogJ

men vi havde gjort en net lille Bresche, hvilken vil koste Countiet ikke

saa ubetydeligt. Den offentlige Itleniug siger nu, at vi burde have

flygtet, thi da vilde Vanæren have rammet os, medens den nu falder paa

Staten; at man ikke kan bebrejde os Noget, og at Pobelens Færd, Mord-
scenerne ved Hauns Moller, Guvernorens Udryddelsesordre og den en-

sidige nedrige Rettergang har evig fordomt Staten Missouri. Jeg vil

kun endnu tilfoje, at General Atchison har vist sig ligesaa ussel og lav

som alle de Ovrige.
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Vi have i lang Tid sogt at formaa vore Sagførere til at skrive nogle

Petitioner for os til de hojere Retter i denne Stat, men de have ligefrem

nægtet det. Vi have gjort os bekjendte med Loven og selv skre-

vet vore Ansogninger, og vi have erholdt Overflodighed af Beviser

til Gjendrivelse af Alt, hvad man har beskyldt os for, saa at, hvis Over-

dommeren ikke frikjender os, handler han mod sin Pligt, Ære og al

Retfærdighed, blot for at behage Djævelen; men vi have bedre Tanker

om ham og haabe inden mange Dage at være paa fri Fod og atter glæde os

blandt de Hellige.

Vi have modtaget nogle Breve iaftes, et fra Emma,et fra Don Carlos og

et fra Biskop Partridge, hvilke aHe aande af Kjærlighed og Trost. Vi

vare meget tilfredse med Indholdet, thi vi havde længe savnet al Under-

retning, og Læsningen af disse Breve var for os som den forfriskende

Zefyr; dog var vor Glæde blandet med Sorg, paa Grund af vore stak-

kels, haardt provede Sddskendes Lidelser. Ve behove ikke at sige Eder,

at vore Hjerter svulmede af Fryd og vore Ojne udgjode Glædestaarer;

men kun de, der have sukket bag Fængselets Mure uden Grund, kunne

tilfulde fatte, hvor behagelig en Vens Rost lyder. Et Venskabsbevis

fra hvilkensomhelst Kant vækker enhver sympathetisk Folelse tillive

;

det fremkalder i etOjeblik Erindringen om Alt, hvad der er passeret; det

omfatter Is'utiden med Lynets Hurtighed ; det griber Fremtiden med en

Tigers Begjærlighed; det jager Tanken fra Sted til Sted, fra euGjenstand

til en anden, indtil tilsidst alt Fjendskab, Ondskab og Had,alle Udestaael-

ser, Misforstaaelser og Vrangheder ligge slagne for Haabets Fodder ; og

naar Hjertet er tilstrækkelig b lodgjort, lister Inspirationens Aand sig

sagte derind og hvisker

:

" Min Son, Fred være med din Sjæl ; din Modgang og dine Lidelser

ere af kort Varighed, og dei-som Du bærer dem med Taalmodighed, skal

Gud ophoje Dig. Du skal sejre over alle dine Fjender, dine Venner staa

Dig bi, og de skulle atter hilse Dig med kjærligt Hjerte og varme

Haandtryk. Du er endnu ikke som Job ; dine Venner bebrejde Dig ik-

ke, eller beskylde Dig for Overtrædelse, som Tilfældet var med ham ; og

de, som anklage Dig for Overtrædelse, skulle se deres Haab flygte, og

deres Forventninger skulle smelte som Rimfrosten for den opgaaende Sols

varmende Straaler. Gud har ogsaa besluttet hos sig selv at forandre Ti-

der og Aarstider, og at forblinde vore Fjendei-s Ojne, saa de ikke kunne

forstaa hans forunderlige Gjerning, og ligeledes for at de skulle robe sig,

saa han kan gribe dem i deres Underfundighed, og for at de, paa Grund

af deres Hjerters Fordærvelse, kunne tildeles det, som de onske at lade

Andre lide under, saa deres Forhaabninger kunne bortdunste og de selv

hoste Skuffelse til Lon. Om ikke mange Aar skulle de og deres Liggen-

defæ bortfejes af Jorden, siger Herren, saa at Ingen skal levnes tilbage.

Forbandede være de, som oplofte sin Haand mod mine Salvede, siger Her-
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ren, og som raabe, at de have syndet mod mig, naar det ikke er saa, men

derimod have gjort, hvad jeg befalede dem. Men de, som raabe Over-

trædelse, gjore det selv, thi de ere Syndens Trælle og Ulydigheds Bom.

Og ve dem, som sværge falskeligen mod mine Tjenere, for at bringe Træl-

dom og Dod over dem, thi de have forarget mine Smaa og skulle gaa

glip af mit Huses Ordinantser; deres Forraadshus skal ej vorde fuldt,

deres Huse og Lader skulle vorde tomme, og de selv skulle forhaanes af

dem, som smigrede dem ; de skulle ingen Ret have til Præstedommet,

ejheller deres Boru efter dem fra Slægt til Slægt; og det havde været

bedre for dem, om en Mollesten var bleven hængt om deres Hals, og de

vare blevne nedsænkede i Havets Dyb.

Ve, alle dem, som fortrædige mit Folk, som fordrive, myrde og vid-

ne mod dem, siger Hærskarernes Herre; en Ogleslægt skal ikke undfly

Helvedes Fordommeise. Se, mine Ojne skue og kjeude alle deres onde

Gjerniuger, og jeg har beredt dem en hurtig Dom i min bestemte Tid

;

thi der er en vis Tid beskikket hvert Menneske, eftersom hans Gjernin-

ger monne være !"

Og nu, elskelige Brodre, sige vi Eder, at da Herren vil have et

provet Folk, der er renset og lutret ligesom Guldet, tro vi, han har valgt

denne Tid til sin Smeltedigle, hvori vi ere provede, og er det vor Me-

ning, at dersom vi gaa nogenlunde velbeholdne ud af deune Prove med
urokket Tro, vil det være et Tegn for denne Slægt, tilstrækkeligt til at

bercive den al Undskyldning. Vi tro tillige, det vil være en Prove for

vor Tro, ligesom Abrahams, og at de gamle Hellige ikke skulle kunne

rose sig af paa Dommens Dag, at de have gjenoemgaaet storre Provelser

end vi, men at vi kunne staa paa lige Fod med dem. Men nu, da vi

have bragt saa store Ofre og udstaaet saamegen Sorg, haabe vi, at en

Vædder snart vil vise sig i Buskene til Forlosning for Abrahams lidende

Sonner og Dotre, saa Salighedeas Lys kan straale i deres Aasyn, og at

de maa holde ved nu, da de ere komne saalangt paa det evige Livs

Vej.

Med Hensyn til Nedsættelsessteder for de Hellige, kunne vi for Nær-

værende ikke give saadanue Raad, som hvis vi vare hos Eder, og hvad

det hidtil Skrevne angaar, anse vi det ikke for meget bindende, derfor

sige vi nu engang for Alle, at vi tro det rigtigst, at Kirkens offentlige

Affærer, som maa tages under Overvejelse, medens jeg, Eders ringe Tje-

ner, er i Fængsel, blive fremlagte for en almindelig Konference, bestaaende

af de paalideligsie Authoriteter i Kirken, samt at et Udtog af Forhand-

lingerne blive opbevaret og Tid efter anden tilsendt mig, og om der

skulde ske nogen Forandring ved Guds Ord, skulle I strax faa Underret-

ning derom, og Alt, hvad som raaatte være antageligt for Herren, skal

have Eders ringe Tjeners Bifald. Om Noget skulde være foreslaaet af

os, eller Navne anforte, uden efter Beialing eller et "saa siger Herren,"
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anse vi det ikke for bindende. Derfor skulle vi ikke bedroves, om andre

Arrangements end vore skulde blive trufiie. Ikkedestomindre ville vi

fremhæve Nødvendigheden af at være paa Post mod enhver ærgjerrig

Aand, hvilken ofte har indblæst en Mand pralende Ord, hvorved han har

forledet Menigheden til at forkaste sindigere Raad, hvilket tilsidst har

paafort Kirken megen Sorg og Bekymring.

Vi ville ligeledes sige : Vogter Eder for Hovmod, thi med Sandhed

siger Vismanden, at Hovmod staar for Fald. Og atter, det Ydre er ikke

altid et Kjendetegn, hvorefter vi kunne bedomme vore Medmennesker.

Læberne forraade Hjertets stolte og overmodige Indbildninger, men vej en

Mand efter hans Ord og Gjerninger. Smiger er ogsaa en dodelig Gift,

En aaben og ærlig Revselse vil drage en god Mand til Dig, og i Provens

Stund vil han være din bedste Ven ; men paa den anden Side vil den

bringe fordærvede Karakterer til at udspy al deres Raaddeuhed og Logn,

og giftig Ondskab skal være paa deres Tunge, hvorved de bringe de Rene

af Hjertet i Fængsel, fordi de ere dem ivejen.

Vogter Eder ligeledes for en hqjtflyvende, bevægelig og ophidset

Fantasi, thi de guddommelige Ting ere af alvorlig Karakter, og kun en

omhyggelig, besindig og andægtig Grandskning kan ved Tid og Erfaring

udforske den.

Din Aand, o Menneske, maa, dersom Du vil lede en Sjæl til Frelse,

kunne strække sig til de overste Himle og udgrunde de dybeste Afgrundes

mest forborgne Gjemmer og fatte Evighedens Hensigter—Du maa have

Samkvem med din Gud. Hvor langt hojere og ædlere er ikke Guds Tan-

ker end det menneskelige Hjertes forfængelige Forestillinger! Kun Daarer

drive Gjæk med Menneskenes Sjæle.

Hvor smaalige og forfængelige have ikke vore Folelser, vore Konfe-

rencer, Raadsforsamlinger og private og offentlige Taler været; hvor lave,

usle og uværdige for Mænd, hvem Gud har kaldet og udvalgt efter sin

velbehagelige Villie, for Verdens Grundvold lagdes, til at have Noglerne

til disse Ting, som have været skjulte fra Begyndelsen af indtil nu, og af

hvis Kraft Nogle have smagt en Smule, og som i storre Maal skal udgy-

des over mange af hans Bom—Jordens Svage, Skrøbelige og Foragtede.

Derfor bonfalde vi Eder, Brodre, at have Overbærenhed med dem,

der ikke anse sig for mere værdige end I selv, medens vi formane hver-

andre til Forbedring, baade Unge og Gamle, Hoje og Lave, Rige og

Fattige, Trælle og Fri, Mænd og Kvinder, Læreren og den ^Underviste.

Lad Ærlighed, Retsindighed, Alvor, Dyd, Renhed, Sagtmodighed og

Ligefremhed udmærke al vor Vandel, og lad os være som smaa Born

uden Ondskab, Avind, Svig og Hykleri.

Og nu Brodre, dersom I efter Eders Trængsler iagttage disse Ting

og ove Eder i inderlig Bon og Tro for Herrens Ojne, skal han skjænke

Eder Kundskab ved sin Hellig-Aand, ja ved den uvurderlige Aandens
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Gave, som ikke har været aabenbaret siden Verdens Begyndelse indtil

nu, og som vore Forfædre med Længsel saa skulde aabenbares i de sidste

Dage af Englene for at gjore deres Herlighed fuldkommen. De skuede

den Tid, da Intet skulde skjules for dem, da de skulde se, enten der er

een eller flere Guder, da alle Throner og Herredommer, Fyrstendommer

og Magter skulle aabenbares og forlenes dem, der have været trofaste i

Jesu|Kristi Evangelium. Og om der er Grændser for Himlene, Havene,

det tdrre Land, Solen, Maanen og Stjernerne, skal det aabenbares i

Tidernes Fyldes Husholdning, saavelsom Tiden for deres Omdrejning,

alle beskikkede Dage, Maaneder og Aar og disses Længde, samt Lovene

for deres Tilværelse og deres forskjellige Grader af Herlighed—Alt skal

aabenbares, ifolge den Bestemmelse, som toges i Evighedens Raad af alle

Guders Gud for denne Verden skabtes, naar enhver Trofast skal indgaa

til hans uvisnelige Herlighed og evige Hvile.

Men tillad mig at sige. Brodre, at Vankundighed, Overtro og Bigotteri

ofte stille sig hindrende ivejen for denne Kirkes Udvikling. Det er lige-

som den brusende Bjergstrom, der oprorer det reneste V^and og tilgrumser

det med alskens Urenlighed, og river Alt med sig i skummende Vrede.

Men Tiden standser dens vilde Lob, og uagtet vi nu omskylles af Flodens

Smuds, vil den næste Bolge maaske henkaste os til Vande, der ere klare

som Krystal og rene som Sne, medens Drivtommer, Grus og Affald vil

folge sin egen Vej.

Hvorlænge kan det rindendeVand være grumset? Hvilken Magt kan
standse Himlene? Mennesket kunde ligesaa gjerne udstrække sin afmæg-

tige Arm for at standse Missouri Flodens fastsatte Lob, eller befale den at

stromme tilbage til sine Kilder, som at forbyde den Almægtige at ud-

gyde himmelske Kundskaber over de Sidste-Dages Hellige.

Hvad er Boggs og hans Banditer andet end skvulpende Bolger ved

Strandbredden, som soge at rive Buske og Træer med sig. Vi kunde lige-

saa godt sige, at Vand ikke er Vand, fordi Bjergstrommen forer Snavs

med sig og besudler den rene Flod, eudsjondt den siden gjor den renere

end tilforn, eller at Ild ikke er Ild, fordi Strommen kan slukke dens

fortærende Lue, naar den ledes mod den, som at sige, at vor Sag er tabt,

fordi Apostater, Lognere, Præster, Tyve og Mordere have overost os med
deres moralske Fordærvelse.

Nej, Gud fobyde! Helvede kan gierne udspy sin Forbitrelse og sit

Had mod os, ligesom den brændende Lava fra Vesuvs og Ætnas Kratere,

og dog skal "Mormonismen" staa. Vand, Ild, Sandhed og Gud ere

fremdeles sig selv. Sandhed er "Mormonisme," Gud er dens Ophav.

Han er vort Skjold; det er af ham vi have faaet vor Tilværelse; det var

ved hans Rost, vi kaldtes til denne Uddeling af Evangeliet i Begyndel-

sen af Tidernes Fylde; det var ved ham, vi fik Mormons Bog, og det

er ved ham, vi have været standhaftige indtil denne Dag, og ved ham
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skulle vi bestaa fremdeles, dersom vi skulle hoste Gavn deraf og i hans

almægtige Navn have vi besluttet at taale alle Trængsler og Lidelser ind-

til Enden.

Brodre, vi skulle fortsætte vore Betragtninger i næste Epistel. I

ville lære, naar I have læst denne Skrivelse, om ikke senere, at Mure og

Lænker, Bolte og Bomme, og Fangevogtere og Sluttere, grinende lige-

som de fordomte Aander og næsten halvdode af Skræk for, at en uskyl-

dig Mand skal undslippe dem og bringe en Morderbandes dæmoniske

Handlinger for Lystet—at alt dette er i selve sin Natur skikket til at

giore en ærlig Mands Sjæl stærkere end alle Helvedes Magter.

Men vi maa nu slutte vort Brev. Vi fremsende vor hjertelige Hil-

sen til Fædre, Modre, Hustruer og Bom, Brodre og Sostre ; vi have Eder
Alle i kjær Erindring.

Vi onske at sporge efter Ældste Rigdon, om han har forglemt os; han
har ikke tilskrevet os. Ligeledes efter Broder George W. Robinson og

Ældste Cahoon ; vi erindre ham godt, men onske at vække hans Hukom-
melse lidt, med Hensyn til Fabelen om Bjornen og de to Venner, som
lovede at staa hinanden bi. Det vilde maaske heller ikke være afvejen

at nævne Onkel John og flere Andre. Et Trostens Ord eller en Velsig-

nelse vil ikke være uvelkommen fra Nogen, medens vi hensidde her i

Fængselet ; men vi fole til at undskylde Enhver, især naar vi betænke, at

vi befinde os i et grusommere Væsens Vold end Bjornens, thi en Bjorn

vilde ikke æde et forraadnet Lig.

Hils alle sande Hellige. Vi ere Eders Brodre og Lidelsesfæller og

ere fængslede for Jesu Kristi og EvangeKets Skyld og for det Haab om
Herlighed, som vi vente. Amen."

Den 25de Marts fortsatte Joseph sin Epistel til de Hellige som folger

:

"Vi vedblive stedse at have vore Tanker henvendte paa Biskop

Partridge og paa Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, som vi elske

med en inderlig Kjærlighed, og som vi stedse erindre i vore Bonner til vor

himmelske Fader.

Det ligger os endnu meget paa Hjerte, at Kirken vilde gjore vel i at

sikre sig Landkontrakten, som er foreslaaet af Isaac Galland og at ved-

ligeholde denne Mands Venskab, saafremt han vil vise sig som en ærlig

Mand og en Ven af Menneskeheden. Vi fandt, at hans Breve lagde en

god og ædel Aand for Dagen. Vi anbefale at bede inderligt for alle

Mennesker, i Særdeleshed for dem, som vise nogen Sympathi for det li-

dende Guds Folk. Af den Venlighed, som de Forenede Staters Advo-

kat, Hr. Isaac Van Allen fra Jova og Guvernor Lucas have lagt for Da-

gen, antage vi, at de ville være Kirken til stor Tjeneste.

Vi antage ogsaa, at de Forenede Staters Landmaaler i Jo\ya Territo-

rium kan blive Menigheden til megen Nytte, hvis det er Guds Villie, og

hvis Retfærdighed er vore Lænders Belte.
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Det ligger stærkt paa vort Sind, at de Hellige bor gribe enhver Lej-

lighed for at erholde et Fodfæste paa Jorden og berede sig saameget, som

det staar i deres Magt imod det rædsomme Uvejr, som nu morkt og tru-

ende trækker op paa Himmelen, hvorom Profeten har talt, hvilket ikke

kan udeblive længe ; thi det synes som om Himmelens Engle, hvem Om-

sorgen for disse Ting i de sidste Dage er anbetroet, have raadslaaet sam-

men; og iblandt de Sager, som ere blevne omhandlede i deres hellige

Raad, have de taget vore elskelige Brodres Mord ved Hauns Moller i Be-

tragtning, saavel som deres, der faldt med David W. Patten, og have ta-

get Beslutninger til Gunst for de Hellige og dem, som have lidt uden

Skyld. Disse Beslutninger ville i sin Tid blive aabenbarede.

Vi onske, at enhver Sag i Edei*s General-Konferencer skulde droftes

med Tænksomhed og Omhu, for ej at krænke den Hellig-Aand, som til

enhver Tid skal være udgydt over Eder, naar I ove Retfærdighed og ret-

teligen elske hverandre. Glem aldrig dem, som ere i Fangenskab, Træng-

sel og stor Nod for Eders Skyld. Dersom der er nogle iblandt Eder,

som tragte efter egen Ophojelse og Velstand, medens deres Brodre sukke

Fattigdom og arbejde under store Provelser og Fristelser, kan den Hel-

lig-Aands Forbon intet gavne dem.

Vi bor bestandig være meget agtpaagivne, at Selvophojelse aldrig

faar Plads i vore Hjerter, men fornedre os dybt og med stor Taalmodig-

hed bære den Svages Skrobeligheder.

Mange ere kaldede, men Faa ere udvalgte, og hvorfor ere de ikke?

Fordi deres" Hjerter tragte efter denne Verdens Ting og hige efter Men-

neskenes Ære; de have ikke lært, at Præstedommets Rettigheder ere

uadskilleligt forbundne med Himmelens Kræfter og at Himmelens

Kræfter ikke kunne forvaltes eller benyttes uden efter Retfærdighedens

Principer. At de skulle betros os, er sandt nok, men om vi forsoge at

skjule vore Synder for at tilfredsstille vor Hovmod og forfængelige

Æigjerrighed,eller vi hige efter Magt over Menneskenes Borns Sjæbne paa

nogensomhelst uretfærdig Maade, se da vige Himlene fra os, Guds Aand
krænkes, og da er Præstedommet eller dette Menneskes Fuldmagt borte.

Forend han bliver det vaer, er han overladt til at stampe mod Braadden,

til at forfolge de Hellige og stride mod Gud. Af alvorlig Erfaring have

vi lært, at dette næsten er alle Menneskers Natur og Tilbojelighed, saa-

snart de komme i Besiddelse af en ringe Fuldmagt, saa at de strax be-

gynde at ove uretfærdigt Herredomme. Heraf se vi, at Mange ere kal-

dede, men Faa udvalgte.

Ingen Magt eller Indflydelse kan udoves ved Præstedommets Kraft
undtagen ved Overbevisning, ved lang Udholdenhed, ved Sagtmodighed

ved Mildbed og ved uskromtet Kjærlighed; uden Hykleri og uden Be.

drageri, efterat være strængt provet, naar den Hellig-Aand rorte ved
Dig, og efterat Du senere har vist en foroget Grad af Kjærlighed imod
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ham, som Du har irettesat, saa at han ikke skal anse Dig som Fjende, og

for at han kan vide, at din Troeskab er stærkere end Dodens Lænker. Lad

Sjælen være fuld af Kjærlighed til alle Mennesker, og lad Dyden uop-

horligt bevogte dine Tanker, saa skal din Fortrostning vorde stærk til

Herren din Gud, og Præstedommets Lærdomme skulle draabevis falde

paa din Sjæl, som Duggen fra Himmelen. Dit Scepter skal være et ufor-

anderligt Retfærdighedens Scepter, den Hellig-Aand skal bestan-

dig ledsage Dig, dit Herredomme skal være et evigt Herre-

domme og Jordens Ender skulle spdrge efter dit Navn ; Daarer

skulle have Dig til Bespottelse, Helvede skal rase imod Dig, me-

dens de Rene af Hjertet, de Vise, de Ædle og de Dydige bestan-

dig skulle soge Raad, Anseelse og Velsignelse ved din Haand. Dit

Folk skal aldrig sætte sig op imod Dig formedelst Forræderes Vidnes-

byrd, og omendskjondt disses Indflydelse kan bringe Dig i Bekymring

og i Fængsler, skal Du holdes i Ære i et ikke kort Tidsrum, og din Rost

skal være frygteligere i dine Fjenders Midte end den glubende Love, paa

Grund af din Retfærdighed ; og din Gud skal stedse og i al Evighed op-

holde Dig.

Dersom det bliver din Lod at gjennemgaa Trængsler, dersom Du er

omgiven af falske Brodre, dersom Du er i Fare blandt Rovere, dersom

Du bliver fordomt paa alle Maader af falske Anklagere, dersom dine

Fjender overfalde Dig og berove Dig dine Forældres og Sodskendes Sel-

skab, og dersom dine Fjender rive Dig ud af din Hustrues og dine Borns

Arme, medens din ældste Son, skjondt neppe 6 Aar gammel, klynger sig

fast i dine Klæder og sporger : Min Fader, min Fader, hvorfor kan Du
ikke blive hos os? O, min Fader, hvad gjore Menneskene ved Dig? og

han saa skal blive bortstodt fra Dig ved Sværdet, og Du selv bliver slæbt

i Fængsel, omringet af Fjender, ligesom Ulvene om Lammets Blod ; og

dersom Du bliver overantvordet i Morderes Hænder og Dodsdommen

fældes over Dig, dersom Du kastes i Afgrunden, og|Forfélgelsens brusende

Bolger sammensværge sig imod Dig, dersom de vilde Storme blive dine

Fjender, dersom Himlene formorkes og alle Elementerne forene sig for at

spærre din Vej, dersom Helvedes Svælg aabner sit morke Gab for at

sluge Dig, da vid, min Son, at alt dette skal give Dig Erfaring og skal

tjene Dig tilbedste. Menneskenes Son nedsteg under alle Tin^, og er

Du storre end han ? Faer derfor trygt din Vej, og Præstedommet skal

hvile paa Dig ; dine Dage ere talte og dine Aar skulle ikke regnes min-

dre. Frygt ikke for, hvad Menneskene kunne gjore, thi Gud skal evin-

deligen være med Dig.

f' Det er mit Onske, at det maa blive retteligen forstaaet af Hojraadet

og Konferencerne, at vi anse det for rigtigst af Brodrene, som ere i Ad-

spredelsen og som forstaa Indsamlingens Aand, at de nedsætte sig, hvor de

finde storst Sikkerhed paa Strækningen mellem Far West og Kirtland,
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Det vil være nodvendigt at gjore saaledes for Nærværende, indtil Gud

aabuer et fordelagtigere Sted.

Endvidere ville vi lægge Hojraadet paa Hjerte, at der ikke bor

organiseres store Aktieselskaber i nogetsomhelst Ojemed, forend Herren

tilkjt'udegiver os det paa den rette Maade, fordi det aabner en vid Mark

for (len Gjerrige, den Dovne og Slette til at udsuge den Dydige, den

Flittige og Retskafne.

Vi iiave Grund til at antage, at mange Ting ere blevne indforte

blandt de Hellige, forend Gud havde aabenbaret Tiden, og uagtet Prin-

ciperne og Ojemedene i sig selv kunne have været gode, have ikkedesto-

mindre vindesyge Mennesker, som have Ciudsfrygtigheds Skin, men ikke

dens Kraft, ved saadanne Lejligheder haandteret for skarpe Vaaben.

Boni ere glade i skarpe Instrumenter, vide vi, men de ere endnu ikke

istand til at anvende dem ret.

Tid og Erfaring er imidlertid det eneste sikre Middel mod saadanne

Guder. D-^r er mauge Tugtemestre, men maaske ikke mange Fædre.

De Tider ville snart komme, da Gud skal aabenbare Meget til Gavn for

de Hellige, naar de ere modne til at modtage det.

Vi ville tillige anbefale til Eders Overvejelse Rigtigheden af, at de

Hellige indhente al den Oplysning, de kunne, om alle de Fornærmelser

og Mishandlinger, som ere blevne forovede mod dem af denne Stats

Belblkniug, og ligeledes om Belobet af den Skade, der er tilfojet dem

saavel jiaa Gods og Ejendom som paa deres gode Navn og Rygte ; samt

saavidt muligt at skaffe sig Kundskab om deres Navne, der have taget

Del i Forlolgelserne. Det var maaske bedst at nedsætte en Komite, som

kunde undersoge disse Ting og samle Brodrenes Beretninger og edelige

Vidnesbyrd, saavelsora alle ære-kjændende Smudsartikler, der ere ud-

spredte om os, samt af hvem de ere skrevne, og derefter at fremlægge den

samlede Frugt af djævelsk Ondskab og afskyelige Mordforsog, som

man har paalojetos, ikke alene for Offentligheden, men for Landets

hojeste Authoriteter som det sidste Middel, vor himmelske Fader har

tilraadet os, for vi kunne gjore fuldt Krav paa den Forjættelse, som

skal kalde ham frem af hans lonlige Sted, samt for at hele Nationen kan

lades uden Undskyldning, naar han blotter sin mægtige Arm.

Dette er en Pligt, vi skylde Gud og Englene, ved hvem vi skulle faa

Kraft til at være standhaftige, og ligeledes os selv, vore Hustruer og

B6rn,som ere nedbojede af Bekymring, Sorg og Angst, som Folge af Ty-

ranniets og Undertrykkelsens Morderhaand, der understottes af den

Aand, som er saa stærkt udpræget i Fædrenes Troesartikler, og som er

gaaet iarv til Bornene og har fyldt Verden med stedse stigende For-

virring og er Kilden til al herskende Fordærvelse, indtil bele Jorden

vaander sig under Synden. Denne Aand er et Jernaag, en stærk Lænke,

hvormed Helvede binder Syndwis Tjenere.
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Ja det er en Pligt, som vi ikke alene skylde vore Hustruer og Bom,
men Enkerne og de Faderlose, hvis Forsorgere ere blevne ihjelslagne un-

der dens Jernhaaud, hvilken Forbrydelse i Forbindelse med mangen en

anden sort Daad kunde bringe selv Helvede til at gyse og Djævelens

Haaud til at lammes af Rædsel. Det er ligeledes en Pligt, som vi

skylde den opvoxende Slægt og alle Rene af Hjertet, hvoraf mange endnu
findes blandt alle Sekter og Partier, hvilke ere forblindede ved Menne-
skers Underfundighed og ene holdte fra Sandheden, fordi de ikke vide,

hvor de skulle finde den. Det er vor Livsopgave at bringe Alt, hvad
der er skjult, for Lyset, og Himmelen vil visselig aabenbare os det.

Disse Pligter bor varetages med megen Alvor. Lad Ingen anse

dem for ringe, thi der ligger Meget i Fremtiden for de Hellige, som
beror paa deres Vandel nu. I vide, Brodre, at et mægtigt Skib

har stor Nytte af et lille Roer i Storm og Uvejr, naar det stilles efter

Vinden og Strommen.

Lad os derfor, elskelige Brodre, med Glæde gjore Alt, hvad der

staar i vor Magt, og da kunne vi med tillidsfuld Forventning imodese

vor Frelse og Blottelsen af Guds Arm.

Vi ville endvidere foreholde Brodrene det Urigtige i at stifte Partier

og mindre Samfund, forpligtede til Sammenhold ved Pagter, Ed, Hem-
meligheder, Straf etc, og lad Fortidens Erfaringer og Lidelser, forvoldte

ved Dr. Avards Ryggesloshed, være nok, og lad vor Pagt være den

"evige Pagt," som indeholdes i de hellige Skrifter og det Herren har

aabenbaret til os. Sandt Venskab svækkes i det Ojeblik, man soger at

knytte det stærkere ved Straf, Ed, eller hemmelige Forbindelser.

Eders ydm\ge Tjenere agte fra nu af at forkaste Alt, hvad som ikke

stemmer overens med Jesu Kristi Evangeliums Fyldt, og som ikke er af

en aaben og ærlig Natur. De ville ikke tie, naar de se Synden oplofte

sit Hoved, hverken af Frygt for Forrædere eller for Folgerue af at revse

dem, der lonligt krybe ind i Hjorden for om muligt at odelægge den. Vi

tro, at de Hellige af tidligere Erfaring have lært Nok, til herefter aldrig

at undlade at adlyde Sandheden, hverken paa Grund af Folks Omdomme
eller for Vindings Skyld. Vi bor ligeledes vogte os for de Fordomme,

som undertiden opstaa hos os, og som ere saa ejendommelige for den

menneskelige Natur—Fordomme imod vore Venner og Slægtninge i Ver-

den, som ere af andre Anskuelser end vi i Troessager. Vor Religion er

mellem os og vor Gud—deres Religion mellem dem og deres Gud.

Der er en ren og hellig Aand, som sammenknytter alle dem af vor

Tro, som vandre oprigtigt for Herren. Denne Aand nærer ingen Fordom

mod Nogen, men aabner vort Sind og skjænker os langt liberalere Folel-

ser mod alle anderledes Troende, end disse nære for hverandre* Disse

Foleiser ere af en guddommelig Natur og stemme mest overens med vor

himmelske Faders Sind.
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Heri ligger tillige et Princip, som vi ere forpligtede til at udove mod

alle Mennesker i vort daglige Liv. Dette Princip sikrer alle Sekter, Par-

tier og Troesbekjendere lige og ubrodelige Rettigheder i dette Liv ; det

paalægger os Forpligtelser mod hverandre i timelige Sager, medens de

ovennævnte Principer ikke tilintetgjore det Sidste, men sammenbinde os

stærkere og paalægge os ikke alene Forpligtelser mod hverandre ind-

byrdes, raen gjore os ansvarlige for Gud.

Derfor sige vi, at de Forenede Staters Konstitution er et herligt

Banner, som er grundet paa Guds Visdom. Den er et himmelsk Banner,

og strækker sig til Alle, som ere begunstigede med dens Frihedsliflighed,

lio-esom de kjolige Skygger og forfriskende Vande af en stor Klippe midt

i et 6de og ufrugtbart Land. Den er ligesom et stort Træ, under hvis

Grene Folk fra alle Nationer kunne soge Beskyttelse mod Solens bræn-

dende Straaler.

Vi, Brodre, ere berovede Beskyttelsen af denne herlige Konstitution

ved de Grummes Grusomhed—af dem, som kun leve for dette Livs Goder,

ligesom Dyret for Græsset, og de forglemme, at de Sidste-Dages Hellige,

saavelsom Presbyterianerne og andre Troessamfund, have fuldkommen

Ret til at nyde af Frugterne paa vor nationale Friheds store Træ. Men
uagtet Alt, hvad man har gjort mod os, er denne Frugt ikke mindre

kostelig og behagelig for os. Vi kunne ikke afvænnes fra Mælken eller

drages fra Brystet; heller ikke ville vi fornægte vor Religion paa Grund

af Forfolgelser og Trængsler, men ville være standhaftige indtil Doden.

Vi sige, at Gud er sanddru, at de Forenede Staters Konstitution er

god, at Bibelen er sand, Mormons Bog er sand, at Pagtens Bog er sand,

at Kristus lever, at Engles Sendelse fra Gud er et urokkeligt Faktum,

og vi vide, at vi have en evig Bolig i Himlene, der ej er opfort af Hæn-
der, og hvis Bygmester og Forabejder er Gud. Dette er en Trost, som

Tore Undertrykkere ikke kunne fole, naar Skjæbnen lægger sin tunge

Haand paa dem, som den har gjort ved os. Hvad er Mennesket? Ihu-

kommer, Brodre, at Lykken er foranderlig for Alle.

Vi ville fortsætte vore Betragtninger en anden Gang.
' Vi undertegne os som Eders Venner og Brodre i det evige Evange-

lium, og Fanger for Jesu Kristi, Evangeliets og de Helliges Skyld.

Vi nedbede Himmelens Velsignelse over de Hellige, som soge at

tjene Gud af deres ganske Hjerte, i Jesu Kristi Navn. Amen."
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ATTENDE KAPITEL.

De Hellige, hvis Tilstand ved Ankomsten til Qaincy i Illinois er meget

sorgelig, modes med Venlighed af Indvaanerne.—En Rapport og Resolu-

tioner lil Bedring af deres Omstændigheder vedtages af det Demokratiske Sel-

skab og Quincys Borgere.—Dr. Galland foreslaar Commerce-som et passende

Nedsættelsessted for de Hellige.—Heber C. Kimball og Theodore Turley begive

sig paa Vejen til Jefferson City forat faa Guvernoren i Tale, men træflfe ham

ikke hjemme.—En Samtale meUem Theodore Turley,^John Whitmer og Andre.

—Dommer King lade Fangerne transportere til Davies County.—En droj

Hentydning.—Joseph ser i et Syn Maaden,hvorpaa de kunne udfries af Fængse-

let.—Deres Undvigelse og Flugt samt Ankomst'til Quincy.—Betragtninger etc.

af Joseph.

De Helliges Tilstand, da de naaeie Qiiacy i Illiaois,'var i Sandhed

beklagelig. Berovede deres Ejendele og Alt, vare de midt under en

haard og stræng Vinter blevne tvungne til at fly fra Staten Missouri for

at redde deres Liv. Indvaanerne af Quincy, der saa deres Lidelser og

Nod, folte Medlidenhed med dem og sammenkaldte flere Moder for at

tage deres Sag under Behandling. I et Mode, som saaledes blev afholdt

den 27de Febr. 1839 af det Demokratiske Sslskab og Quincys Borgere i

Byens Raadhus, fremlagde Hr. Whitney, Medlem af den i et tidligere

Mode nedsatte Komite, folgende Rapport:

"Komiteen, til hvem det Hverv var overdraget at undersoge de

Personers Stilling, som for nylig ere ankomne hertil fra Missouri, om de

virkelig trænge til Hjælp af denne Stads og dens Omegns Beboere, og om
de ere værdige til disses Velgjorenhed, har besluttet at afgive nedenstaa-

ende

Beretnixg. Komiteens forste Bestræbelse var at skafie sig nojag-

tige Oplysninger om den foreliggende Sag, thi uden disse kunde Komiteen

ikke komme til noget bestemt Resultat om, hvad den burde foretage sig.

Uden disse kunde vi ikke foreslaa denne Forsamling, hvad der burde gjores

eller hvilke Forholdsregler, der burde tages. Strax efter Komiteens

Dannelse indbod vi Hr. Rigdon og nogle Andre at komme til os for

at give os en sanddru Beretning om det Forefaldne samt aabent at for.

tælle os deres Tilstand. Disse Herrer indfandt sig hos os og meddelte

os uforbeholdent dei-es Omstændigheder, og efter nogen Tids Forlob

besluttede Komiteen at hæve Sammenkomsten og at indgive en Indbe-

retning til denne Forsamling, efter forst at have anmodet de Indbudne

om at affatte en skriftlig kortfattet Rapport over de stedfundne Kjend3-
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gjerninger, vedrorencle Komiteens Hverv, hvilket Onske de have efter-

kommet, og vi tillade 08 at Iremlægge samme som en Del af vor Beretning.

Komiteen tror, at Alt, hvad som bor gjores for dem for Nærværende, er

at ud række en gavmild Haand,vejledt afden Kjærlighed, som aldrig uddor-

Som Fdlge af den Erfaring, vi have gjort, uafhængigt af den os

tilstillede Rapport, anse vi det som vor Pligt at anbefale til denne

Forsamlings Vedtagelse folgeude Forslag:

1. At de Fremmede, som forny lig ere ankomne fra Missouri og

almindelig kjendes under Navnet "Sidste-Dages Hellige," have Krav

paa vor Mediolelse og Velvillie, hvorfor vi anbefele dem til al den

Hjælpsomhed og Omhu, som det staar i Quincy Borgeres Magt at yde

disse Ulykkelige.

2 At en talrig Komite vælges, bestaaende of Medlemmer fra alle

Stadens Kvarterer og dens Omegn, hvis Opgave det skal være at gjore

vore Medborgere, der maatte være indtagne mod de Fremmede paa

Grund af Fordomme eller falske Fremstillinger, bekjendte med Sagens

sande Sammenhæng, og især at oplyse dem om, at disse Folk ikke i

mindste Maade have til Hensigt at nedsætte Daglonuen for Arbejds-

klassen, men kun soge at iortjene Noget til Livets Ophold.

3. At en Komite vælges, som strax skal uuderiette Hr. Rigdon og

Andre om dens Tilværelse, samt at den bemyndiges til at indhente Oplys-

ninger fra Tid til anden, og om nogen af dens Medlemmer skulde

erfare, at En eller Anden er syg, lider Nod eller mangler H.isly, skal

Komiteen ufortovet henvende sig direkte til Byens Borgere om Bistand

til at afhjælpe alle Savn.

4. At det paalægges sidstnævnte Komite af yderste Evne at skaffe

alle disse Folk, som kunne og ville arbejde, en passende Beskjæftigelse,

samt paa bedste Maade at opmuntre og troste dem.

5. At det anbefales alle Quincys Borgere, at de i deres Omgang med
de Fremmede til enhver Tid iagttage en anstændig og sommelig Oplorsel

og fornemmelig ere forsigtige i al deres Tale, at de ikke udlade sig med
Noget, der kan saare deres Folelser eller paa nogen Maade krænke dem,

som ifolge alle Menneskelighedens Love ere berettigede til vor Sympathi

Og Beklagelse.

Hvilke Forslag ere vedtagne af samtlige Komiteens Medlemmer."

Efter Forslag af Hr. Bushneil bleve Rajjporten og Resolutionerne

lagte tilside til næste Dags Aften Kl. 7, da Modet efter Bestemmelsen

atter fortsattes og kaldtes til Orden af Ordloreren, Hr. J. W. Whitney.

Ifolge Furslag af Hr. Morris valgtes en Komite, bestaaende af tre

Medlemmer, til at foranstalte en Indsamling. D'Hrr. J. T. Holmes«

Whitney og Morris bleve valgte, hvilke ialt indsamlede 48 Dollars og

25 Cents, der blev overleveret til "Mormon-Komiteen." Dernæst blev en

Komite beskikket til at udfærdige Subskriptionslister og sætte samme i
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Cirkulation blandt Befolkningen, for at faa en Indsamling af Klæ'ler

og Fodemidler bragt istand. Senere blev Komiteens Tal foroget til ni.

Ifolge Forslag af J. T. Holmes blev desuden J. D. Morgan be.-kikkit til

at optage en Indsamling hos "Quiucys Graa," hvorved der indkom 20

Dollars.

Folgende Resolutioner bleve derefter fremlagte af J. T. Holmes:

1. At vi respektere Samvittighedsfriheden som naturlig og ukræn-

kelig og paa det Helligste tilsikret Enhver af vort frie Lands Konstitu-

tion.

2. At vi betragte enhver Pobels Handlinger som aabenbare Brud
paa Loven, og Enhver, der deltager i en Pobels Excesser, er ansvarlig

for Gads og Menneskenes Love for enhver Voldshandling, udovet mod
en Borgers Liv, Gods eller Rettigheder.

3. At Beboerne af de vestlige Strog af Staten Missouri have ved

deres seneste Forfølgelser mod Mormonerne krænket Samvittighedens

hellige Rettigheder og Menneskelighedens Love.

4. At Guveruoreu i Missouri ved at nægte nævnte Folk Beskyttelse,

da de trængtes af Pobelen, og derimod udsendte en Afdeling priuciplose

Soldater med Ordre til at udrydde dem, har sat en uudslettelig Plet paa

den Stat, han præsiderer over.

Disse Resolutioner bleve understøttede med Begejstring af d'Hrr.

Holmes, Morris og Whitney.

Paa Forslag bleve Resolutionerne vedtagne, hvorefter Modet hæ-

vedes.

Da Æ:dste Israel Barlow forlod Missouri i Efteraaret 1838, kom
han som Folge af at have forfejlet Vejen eller af andre Grunde til Des

Moiues Floden tæt ovenfor dens Udmunding i det sydlige Iowa, blottet for

Alt ; men ved at fortælle Nogle om sin nodlideude Tilstand, fandt han

Venner, som hjalp ham og gave ham Aubefalingsbreve til flere Herrer,

hvoriblandt Doktor Isaac Galland, hvem han gjorde bekjendt med de

Helliges sorgelige Skjæbne. Hans Beretning vakte Doktorens Medfølelse

eller Interesse, eller maaske begge Dele, og var den forste Anledning til

Kirkens Nedsættelse i og omkring Commerce, Hancock County, Illinois,

thi Br. Barlow begav sig ufortovet til Quincy, sit Bestemmelsessted, og

bekjeudtgjorde sin Samtale med Doktor Gal land for Menigiiedeu. Den-

ne Mand foreslog nemlig Commerce som et passende Nedsættelsessted

for de Hellige, og ifolge den Underretning, Joseph under sit 0[)hold i

Fæugseltt modtog derom, ledtes han til at opmuntre Brddrene til at fore-

tage dette Skridt. En Komite blev folgelig nedsat for at tage Sagen

under Overvejelse og undersøge om Iowa Territorium vilde være et andet

passende Bosted for de Hellige.

Den 25de INIarts begave Ældsterne Heber C. Kimball og Theødore

Turley sig paa Vejen til Jefferson City for at faa Guvernoren i Tale. Dog
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besogte de forst Sheriffen og Fangevogteren i Ray County og anmodede

dem om et Kopi af den Arrestordre, ifolge hvilken Fangerne holdtes i

Forvaring, men de tilstode, at de havde ingen. Derefter gik de til

Dommer King, som udfærdigede en Slags Arrestordre, hvoraf ses, at de

allerede havde været arresterede i flere Maaneder uden saameget som en

Arrestbefaling, og det ovenikjobet for Forbrydelser, som man sagde, de

havde begaaet i et andet County. Forsynede med alle de Dokumenter,

som fandtes eller som bleve udfærdigede for dem vedrorende deres

Fængsling, og medbringende Petitioner til de overste Dommere i Staten,

ankom de strax efter til Jefferson City.

Guvernoren var fraværende. Statssekretæren modtog dem med me-

gen Forekommenhed, og da han saa Papirerne, kunde han neppe tro, at

det var alle de Dokumenter, ifolge hvilke Fangerne holdtes arresterede,

thi de vare ugyldige. Især var han i hoj Grad forbauset over Dommer
Kings Handlemaade, men sagde tillige, at han ikke kunde gjore Noget

i denne Sag, og at selv Guvernoren, om han var tilstede, Intet kunde

udrette. Dog skrev Sekretæren et Brev til Dommer King.

Brodrene sogte derpaa at faa fat i Overdommerne, for at faa en

Writ of Habeas-corpus udfærdiget, og efter at have redet flere hundrede

Mile og omsider faaet Overdommeren i Tale, opnaaede de dog ikke deres

Ojemed paa Grund af, som han sagde, en Formfejl i Dokumenterne. De
kom tilbage til Liberty den oOte Marts og begave sig strax hen til Dom-
mer King, der var yderst forbitret paa dem, fordi de havde meldt Sagen

til Guvernoren. "Jeg kunde," sagde han, "have ordnet hele Sagen for

Dem til Deres Tilfredshed, dersom De blot havde henvendt Dem til mig,

og jeg vilde have undertegnet Petitionen for Alle undtagen for Joseph

Smith, thi han fortjener ikke at leve."

De besogte derpaa Fængselet, men det blev dem ikke tilladt at

komme ind ; al den Samtale, de havde med Fangerne, skete gjennem
Gittervinduet. Joseph bad Brodrene være ved godt Mod, "thi," sagde

han, "vi skulle blive losladte, men ingen anden Arm end Jehovas kan
udfri os nu. Sig Brodrene, at de ikke maa være forsagte, og sorg for at

faa de Hellige bort saa hurtigt som mulig."

Den 5te April vendte de atter tilbage til Far West. Samme Dag
forplitjtede omtrent 50 Mænd i Davies County sig ved Ed til hverken at

spise eller drikke, for de havde dræbt Joseph Smith; og deres Anforer,

William Bowman,svor i TheodoreTurleys Nærværelse, at "fra det Ojeblik,

han saa Joseph Smith, vilde han ikke nyde Nogetsomhelst, for han havde
dræbt ham.",Ligeledes kom otte Mænd—Distriktsdommeren Kapt.Bogart,
Dr. Laffity, John^Whitmer og fem Andre—ind i Komiteens Lokale i Far
West og fremlagde for Broder Theodore Turley en Aabenbaring, given

til Joseph Smith den 8de Juli 1838, hvori der siges, at de tolv Apostler

skulde samles ved Tempelpladsen i Far West den 26de April, for at
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tage Afsked med de Hellige og derfra gaa paa deres Mission til Oerne i

Havet. Denne Aabenbaring bad de ham at læse, men Turley svarede

:

" Mine Herrer, jeg er vel bekjendt med den," "Da maa De som en fornuftig

Mand indromme, at Joseph Smith ikke er nogen Profet eller inspireret

Mand, thi han og de Tolv ere nu spredte over hele Skabningen. Lad

dem komme, hvis de tor ; dersom de vise sig her, ville de blive myrdede.

Da altsaa denne Aabenbaring ikke kan blive opfyldt, vil De sandsynlig-

vis nu opgive Deres Tro."

Turley sprang op og sagde: " I Herrens Navn erklærer jeg, at den-

ne Aabenbaring vil blive opfyldt." En Haanlatter var Svaret. John

Whitmer hang med Hovedet. " Dersom de Tolv," sagde de, " komme
her, ville de blive dræbte ; de tor ikke komme hid og tage Afsked, og det

gaar med denne som med alle de andre af Smiths fordomte Profetier."

De gik Turley nærmere paa Livet og sagde, at han gjorde bedst i at

gjore som John Corrill; han skal nu udgive en Bog, betitlet " Mormo-

nismen upartisk skildret;" han er en fornuftig Mand, og De gjorde ret-

test i at hjælpe ham." Hertil svarede Turley: "Mine Herrer, jeg for-

moder, der er Mænd tilstede her, som have hort Corrill sige, at Mor-

monismen er sand, Joseph Smith er en Profet og inspireret af Gud osv.

Jeg henvender mig nu til Dem, John Whitmer. De siger, Corrill er en

moralsk og ærlig Mand ; tror De ham, naar han siger. Mormons Bog er

sand, eller naar han siger, den er ikke sand? Der er mangt og meget,

som Folk forst offentliggjore er sandt, og som de senere tilbagekalde og

sige er Logn."

"Whitmer spurgte : "Sigter De til mig?" hvortil Turley svarede:

"Hvis Kappen passer Dem, behold den. Jeg veed kun, De har kund-

gjort gjeunem Pressen, at en Engel viste Pladerne til Joseph Smith."

Whitmer: "Og jeg svarer, at jeg berorte disse Plader med mine

Hænder," derpaa beskrev han, hvorledes de vare fæstede sammen,

"og de bleve mig foreviste af et overjordisk Væsen." Han erkjendte

Alt.

Dommer King, som aabenbart frygtede en Ombytning af Forhors-

stedet eller et Forsog fra Fangernes Side paa at flygte, for derved at und-

gaa hans skandalose Forfolgelse—og uden al Tvivl ventende, at de vilde

blive dræbte paa Vejen—lod dem den 6te April skyndsomt transportere til

-Davies County under Bevogtning af ti Mænd, kommanderede af Sa-

muel Tilley, Reserveslutter i Clay County. Man lovede at ville fore dem

gjennem Far West, der laa lige paa Vejen, hvilket de Hellige i nævnte

By vidste og folgelig ventede dem, men istedetfor at opfylde sit Lofte,

forte man dem ad en 18 Miles Omvej udenom Byen, langt fra enhver

menneskelig Bolig, hvor den bedste Lejlighed til et almindeligt Overfald

tilbod sig. Ikkedestomindre ankom de Alle lykkelig og vel til Davies

County den 8de, og omtrent en Mil fra Gallatin bleve de overleverede til
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Gounty Sheriffpn og hans Haandtlangere, hvorefter deres Bevogtere vend-

te tilbag til Liberty.

" Vi tillo<ie os aldrig," skriver Alexander McRae, en af Fangerne*

"at foretage noget vigtigt Skridt, uden forstat bede Br. Joseph at adsporge

Herren desangaaeude. Saa stor var vor Tillid til ham som Profet, at

naar han sagde :
" Saa siger Herren," vare vi visse paa, det skete, som

han sagde, og jo mere vi forsogte det, jo storre Tillid fik vi til ham, thi

hans Ord sloge aldrig fejl i et eneste Tilfælde.

Kort forinden vi skulde fores til Davies County i Forhor, fik vi Un-

derretning om, at General Atchison eller Doniphan skulde ledsage os

med en militær Eskorte, for at beskytte os mod Befolkningens Forbitrelse.

Bagen blev droftet af Brodrene med Undtagelse af Joseph, og de ansaa

det, som naturligt var, for det Bedste, og endskjoudt jeg selv ikke havde

Noget at sige, stemte jeg dog overens med dem i mit Hjerte. Br. Hyrum
spurgte Joseph, hvad han tænkte om denne Sag. Han sad en Stund med

bojet Hoved, hensunken i dybe Tanker; derpaa rejste han sig og sagde:

"Br. Hyrum, det gaar ikke; vi maa stole paa Herren. Hvis vi tage

Vagten med os, vil det være vor Dod."

Dette kom meget uventet for os.men Br. Hyrum bemærkede: "Hvis

Du siger det i Herrens Navn, ville vi stole paa det." Hvortil Broder

Joseph svarede: "I Herrens Navn siger jeg, at hvis vi tage en Eskorte

me I os, ville vi blive myrdede; men hvis vi stole paa Herren, skulle vi

blive frelste, og intet Ondt skal vederfares os, og vi skulle blive behand-

lede langt bedre end Tilfældet har været, siden vi kom i Arrest."

Dette Svar var afgjorende, og Alle syntes tilfredse. Det blev folge-

lig bestemt, at vi ingen extra Vagt skulde have, men blot tillade dem at

tage saamauge Bevogtere, som de ansaa for fornodent til at sikre sig vore

Personer. Da vi ankom til det Sted, hvor Retten havde sit Sæde, be-

gyndte jeg at tro, at Joseph havde taget fejl for een Gangs Skyld, thi

Folket styrtede los mod os en masse, raabende : "Dræb dem, dræb dem,

Gud fordomme dem, dræb dem!" Jeg kunde ikke ojue nogen anden

Udvej til Frelse eud at slaa os igjennera, men vi havde ingen Vaaben«

Netop' nu hævede Br. Joseph, mod hvem Alles Vrede syntes rettet, sig

op og sagde: "'Vi ere i Eders Hiand; hvis vi ere skyldige, skulle vi ikke

BOge at unddrage os Lovens otraf." Da Hoben horte disse Ord, steg Wil-

liam Penisto:i og Kinney eller McKinney, to af vore bitreste Fjender paa

den Kant af Landet, op paa nogle Bænke og begyndte at tale til Folket,

sigende : "Ja, mine Herrer, di*-se Mæud ere i vore Hænder; lad os derfor

ikke ove Vold, men lad Loven have sin Gang. Loven vil domme dem,

og de skulle straffes efter den. Vi ville ikke gjore os skyldige i den

Skjæudsel at tage Loven i vor egen Haand," osv.

Efter nogle Ojeblikkes Forlob vare de ganske rolige, og syntes nu at

være ligesaa venligsindede, som de kort for havde været rasende. Vin
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blev hentetj og vi maatte alle drikke paa Venskab med dem. Dette

skete i Retssalen (en lille Toraraerhytte, omtrent 12 Fod i Firkant) i

Mellemtiden mellem Forhandlingerne, og fra den Tid indtil vi kom bort,

kunde man ikke laa nogen Vagt over os, som man turde stole paa, thi vi

vandt luldkommen vore Bevogteres Venskab, saa at de ofte bleve afloste-

Vi sadde tilbords med Dommeren,Advokaterne o.FL, og det Bedste,Landet

kunde opbyde, blev fremsat for os, og tilsidst Senge med ordentlige Seng-

klæder i—et Privilegium, som vi ikke havde nydt al den Tid, vi havde

været i Fængsel.

Medens vi vare der, fremkom ovennævnte Peniston ved en vis Lejlig-

hed halvt for Spog og halvt for Alvor med en temmelig droj Hentydning

til nogle af Brodreue. Dette oprorte Br. Josephs Folelser og han betalte

for en Del med samme Mynt, kun med saadan Kraft, at Jorden syntes at

bæve under haus Fodder, og sagde: "Deres Hjerte er ligesaa sort som

Deres Bakkenbarter," hvilke vare aldeles ravnsorte. Peniston syntes at

fole sig trufleu og forlod beskjæmmet Værelset.

Vore Bevogtere, som vare meget venligsindede mod os, bleve for-

skrækkede og sagde: "Hr. Smith, tal ikke saaledes, De vil kun bringe Dem
selv og Venner i Forlegenhed." Br. Smith svarede : "Frygt ikke for mig,

jeg veed nok, hvad jeg gjor." Han tog altid sine Brodre i Forsvar, naar

deres Karakter blev angreben, ligemeget hvor upopulært det end var at

tale til deres Gunst."

Den 9de April tog Forhoret over Fangerne i Gallatin, Davies County

ein Begyndelse lor en drukken Jury, som fordetmeste bestod af Mænd,
der havde deltaget i den blodige Tragedie ved Hauus Moller. Austin A
King, der var Ji^esaa beskjæuket som Juryen, var præsiderende Dommer^
og den beromte Prokurator Burch indtog den vigtige Stilling som Kreds-

dommer. Forhoret varede i flere Dage, under hvilket de samme Mænd,
der om Dagen handlede som Jury, om Natten sadde som Vagt over Fan-

gerne, og ligesom ved det foregaaende Forhor i Richmond maatte ogsaa

Brodrene her laane Ore til den laveste og mest afskyelige Tale, som ugu-

delige og samvittighedslose Mennesker kunde fremfore.

Broder Stephen Markham, der af Komiteen i Far West var bleven

Bendt til Gallatin for at besoge Fangerne og medbragte 100 Dollars som
Foræring til dem fra Broder Kimball, fik Tilladelse til at afj^ive sin

Forklaring i Retten, men da denne ikke vandt Pobelens Bifald, overdæn-

gede de ham med Skjældsord og Fornærmelser, og truede endog hans

Liv i Rettens Paahdr. Juryen fremlagde derpaa en Klage imod Fanger-

ne for "Mord, Forræderi, Brandstiftelse, Indbrud og Tyveri."

Samme Nat oplodes Fremtidens Syner for Joseph, og han skuede

Maaden hvorpaa og Midlerne hvorved deres snarlige Udfrielse af Fæng-

selet kunde iværksættes ; ligeledes saa han den Fare, der truede Broder
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Markham, og idet han vækkede ham, sagde han til ham, at dersom haa

vilde staa tidligt op den næste Morgen og ikke vente paa Dommerne og

Advokaterne, som han havde besluttet, men ride rask afsted, skulde han

naa sit Hjem i god Behold, ja næsten for han vidste af det ; i modsa*

Fald vilde han blive overfaldt af Pobelen og dræbt. Næste Morgen stod

Broder Markham op ved Daggry og red i fuld Karriere til Far West,

hvor han ankom Kl. 9 samme Morgen. Nogle af Pobelen satte efter for

at skyde ham, men kunde ikke indhente ham og maatte saaledes vende

om med uforrettet Sag.

Det blev derpaa Fangerne tilladt at faa deres Sag paadomt i Boone

County istedetfor i Davies ; som Folge heraf forlode de Gallatin den 15de

April under Bevogtning af fire Mænd foruden Sheriffen. Den forsteNat

tilbragte de i Adam-ondi-Ahman, hvor de kjobte to Heste .af Vagten,

Den næste Dag tilbagelagde de 20 Mile, og for Sheriffen om Aftenen be-

gav sig iseng, fortalte han dem, at han skulde tage sig en god Drik Grog,

og de kunde da gjore som de behagede. Saaledes var da endelig det

gunstige Ojeblik kommen for Joseph og hans Medfanger at undslippe

deres Fjender. Sheriffen og tre af Vagten vare gaaede berusede iseng,

den anden var villig til at hjælpe Brodrene med at sadle deres Heste og

komme bort.

"Da vi vidste," skriver Joseph, "at vore Fjenders eneste Formaal

var at faa os ryddede afvejen, at flere af vore Brodre vare blevne masa-

krerede ved Shoal Creek, blandt hvilke vare to Born ; at de sogte ved

enhver Lejlighed at fortrædige de Tilbageblevne i Staten, og at de aldrig

bleve dragne til Ansvar for deres barbariske Handlemaade, men deri-

mod opmuntredes af Authoriteterne, ansaa vi denne Lejlighed for gun-

stig til at iværksætte vor Flugt. Vi ansaa det for en paatrængende Nod-

vendighed at flygte ; thi som naturligt var, elskede vi vort Liv og 6n-

skede ikke at falde for Morderes og Stimænds Hænder; vi elskede vore

Familier og Venner for hojt til ikke at skulle frigjore os fra vore Fjen-

ders Vold og fly fra Tyranniets og Trældommens Land, for atter at kunne

optræde blandt et Folk, i hvis Bryst lue de Folelser for Frihed og

Lighed, som gave Anledning til vor Nations Opkomst—Folelser, som
Staten Missouris Borgere vare fremmede for. Derfor benyttede vi os af

Vagtens Slovhed som Folge af Brændviuets Virkninger og stak af, og den

paaiblgende Nat tilbagelagde vi et godt Stykke Vej.

Efterat have fortsat vor Rejse Nat og Dag og efterat have lidt me-

get af Anstrængelse og Hunger, ankom vi omsider til Quiney i Illinois,

hvor jeg blev modtaget med mange Lykonskninger af mine Venner og

blev omfavnet af min Familie, som befandt sig over Forventning godt,

naarman tager Hensyn til, hvad de havde udstaaet. For jeg forlod Mis-

souri, havde jeg udbetalt til Advokaterne i Richmond 34,000 Dollars i

Kontanter, Jorder osv. En Jordlod i Jackson County, som jeg lod dem.
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faa for 7,000 Dollars, bleve de kort effer budte 10,000 for, hvilket de ik-

ke vilde modtage.

For andre Processer, som bleve anlagte mod mig i de faa Maaneder,

jeg opholdt mig i denne Stat, maatte jeg betale i Prokuratorhonorarer

omtrent 16,000 Dollars, altsaa tilsammen 50,000 Dollars, som jeg kun fik

lidt i Veiierlag for, thi undertiden vare Advokaterne bange for Pobelens

Trudsler, og undertiden vare de saa drukne, at de vare aldeles uskikkede

til at varetage sine Forretninger ; dog gaves der enkelte hæderlige Und-

tagelser.

Blandt dem, der optraadte som Hovedmænd for de uhorte Forfolgel-

ser mod de Sidste-Dages Hellige, fremhæves Folgende: Generalerne

Clark, Wilson og Lucas, Oberst Price og Cornelius Gillium; ligeledes

Kaptejn Bogart, hvis Iver i Undertrykkelsens og Uretfærdighedens Tjene-

ste var exempellos, og hvis storste Fryd var at stjæle, rove, myrde og

udbrede Skræk og Ødelæggelse blandt de Hellige. Han stjal fra mig en

prægtig Hest med Sadel og Bidsel, som var vurderet til 200 Dollars,

hvilken han solgte til General Wilsou. Da jeg kom til Kundskab her-

om, henvendte jeg mig strax til General Wilson med Anmodning om at

udlevere mig Hesten, og han forsikrede mig ved sin Ære som Offi-

cer og Gentleman, at jeg skulde faa den tilbage. Dette Lofte blev imid-

lertid ikke opfyldt.

Alle de Trudsler, Roverier og Mord, som disse Officerer have gjort sig

skyldige i, overses aldeles af den udovende Magt i denne Stat, thi Guver-

noren maatte, for at skjule sin egen Brode, beskytte dem, som han selv

havde emplojeret til at udfore hans morderiske Planer.

Jeg befandt mig som Fange i vore Fjenders Vold i sex Maaneder, og

uagtet de havde besluttet at udrydde mig af Tilværelsen tilligemed mine

Brodre, som vare hos mig, og uagtet de uden Skygge af Lov og Ret

havde domt os tre forskj el lige Gange til at skyiles, hvilket jeg senere erfa-

rede, og allerede bestemt Tid og Sted i dette Ojemed, er jeg dog forme-

delst Guds Barmhjertighed og de Helliges Bdnner, der opstige for Naadens

Throne, bleven udfriet af Fjendens Hænder og kan atter glæde mig i

mine Sodskendes og Venners Samfund, hvem jeg elsker og foler mig sam-

menbunden med, ja med Baand, som ere stærkere end Doden, samt ved

at befinde mig i en Stat, hvor jeg tror Lovene blive haandhævede, og hvis

Indbyggere ere besjælede af Humanitet og Velvillie.

Medens jeg befandt mig i mine Fjenders Hænder, folte jeg, som na-

turligt var, stor Ængstelse for min Familie og mine Venner, som bleve

eaa umenneskeligt behandlede, og som maatte begræde Tabet af deres

Ægtefæller og Born, og som efter at være blevne berovede næsten Alt,

hvad de ejede, bleve drevne fra Hus og Hjem og tvungne til at vanke

om som Flygtninge i et fremmed Land, for om muligt at redde dem selv

og deres Born fra den Undergang, hvormed de truedes i Missouri; dog
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skylder jeg Saudhedon at sige, at for mit eget Vedkommende fdlte jeg

mig gauske rolig og heugiven i min himmelske Faders Villie. Jeg var

mig min Uskyldighed bevidst, saavel som de Helliges, og at vi ikke havde

gjort Noget, som fortjente en saa barbarisk Behandling, som den vore

Fort'olgere havde tildelt os.

Derfor kunde jeg trostigt henvende mig til den Gud, som har alle

Menneskers Hjerter i sin Haand, og som saa ofte havde friet mig fra Do-

deus Greb, og det enskjondt al Redning syntes afskaaren og min Under-

gang var besluttet, idetmindste af Mennesker ; og fra det forste Ojeblik,

jeg betraadte deres Lejr, folte jeg, at baade jeg, mine Brodre og vore

Familier skulde blive befriede. Ja, den stille Rost, som saa ofte havde

tilhvisket mig Trost i min store Kummer og Nod,b6d mig være ved godt

Mod og forjættede mig Frelse, hvilket forskaffede mig stor Glæde. Og

endskjondt "Hedningerne fnysede og Folket grundede paa Forfængelig-

hed," var dog Hærskarernes Herre, Jakobs Gud, min Tilflugt, og naar

jeg raabte til ham paa Sorgens Dag, befriede han mig, hvorfor jeg af min

ganske Sjæl lover og priser hans hellige Navn, thi endskjondt "vi trænges

paa alle Maader, forsage vi ikke ; vi ere tvivlende, men fortvivle ikke I

vi ere forfulgte, men ikke forladte; nedslagne, men ikke fortabte."

(2 Kor. 4, 8.)

De Helliges Opforsel under de mange Forurettelser og Lidelser, som

ere dem tilfojede, har i Sandhed været rosværdig. Deres Mod til at for-

svare Brodrene mod Fobelens Vold; deres Hengivenhed for Sandhedens

Sag under de mest trykkende Omstændigheder ; deres Kjærlighed for

hverandre ; deres Beredvillighed til at yde mig og mine Brodre Hjælp,

medens vi sukkede i Fængselet; deres Opofrelser, da de forlode Missouri,

og deres Bestræbelser for at hjælpe de arme Enker og faderlose Bom og

sikre dem et Hjem i et mere gjæstfrit Land—alt dette tjener til at hæve

dem i alle gode og rettænkende Menneskers Agtelse, og har sikret dem

Jehovas Miskundhed og et evigt Navn, ja et Navn uudsletteligt som

Evigheden. Deres ædle Daad og heltemodige Handlinger til Forsvar

for Sandheden og deres Brodre skulle bevares i frisk Minde, naar deres

Forfolgeres Navne forlængst ere begravne i Glemselens Nat, eller kun

erindrede paa Grund af deres Grusomhed og Barbari.

De Helliges Hengivenhed for mig, medens jeg var i Fængselet, skal

jeg aldrig glemme, og naar jeg saa dem blive drevne bort og fornærmede

af Slutteren og Vagten, naar de kom for at gjore Godt, for at indgyde os

Mod, fremkaldtes der Folelser i mit Bryst, som jeg ej kan beskrive.

De derimod, som onskede at fornærme os ved deres Trudsler og Gudsbe-

spottelser, hostede Bifald og bleve opmuntrede paa det Bedste.

Men Gud være takket, vi bleve befriede, og endskjondt nogle af vore

elskelige Brodre have beseglet Vidnesbyrdet med deres Blod og have lidt

Martyrdoden for Sandhedens Sag, skal dog deres Glæde være evig. Lad os
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ikke sorge som dem, "der intet Haab have;" den Tid nærmer sig hurtig, da

vi atter skulle skue dem, uden at forstyrres af de Ugudelige. Ja de, som
ere hensovede i Kristo, skal han bringe med sig, naar hau kommer i sin

Herlighed for at beundres af dem, som tro, men for at bringe Hævn over

sine Fjender og dem, som ikke ere hans Evangelium lydige.

Paa den Dag skal Enkernes og de Faderloses Hjerter trostes, og

hver Taare paa deres Kinder aftorres. Provelserne. de have gjennem-

gaaet, skulle virke til deres Gavn og berede dem til at leve sammen med
disse, der ere udkomne af den store Trængsel, og som have tvættet dereg

Klædef hvide i Lammets Blod.

Forundres derfor ikke, om I forfolges, men ihukom Frelserens Ord
"Tjeneren er ikke bedre end sin Herre; have de forfulgt mig, ville de

forfblge Eder." Alle de Lidelser, de Hellige maa gjenuemgaa, er

kun Opfyldelsen af Profeternes Ord, som ere udtalte siden Verdens

Skabelse.

Vi gjore derfor vel i at lægge Mærke til Tidernes Tegn, at ikke Her-

rens Dag skal ''komme som en Tyv om Natten. Forfolgelse, Fængsel,

Lidelse og Dod maa vi vente, ifolge Skriftens Vidnesbyrd, der underret-

ter os om, at deres Blod, hvis Sjæle vare under Alteret, kunde ikke blive

hævnet paa dem, der bo paa Jorden, for deres Medbrodre vare ihjelslagne

ligesom de.

Dersom disse Rædselsscener havde fundet Sted blandt Barbarer, un-

der en Despots Scepter eller i en Nation, hvor en vis Religion var ved-

tagen som Statsreligion, og alle andre Troesbekjendelser vare banlyste,

da kunde der være Skin af Undskyldning. Men hvem kan fatte, at der

i et Laud, som roser sig af at være Frihedens og Lighedens Vugge, og

hvor Rosten af Sejrherrerne, som fordrev vore Fjender, neppe er hendod,

hvor vi hyppig havde færdet blandt dem, hvis Arme vare blevne hærdede

i Forsvar af deres Fædreland og Frihed, hvis herlige Institutioner ere et

uudtommeligt Thema for Filosofer og Digtere, og som have vakt hele

den civiliserede Verdens Beundring—hvem kan fatte, hvorledes den hef-

tigste Fortolgelse under disse lovende Omstændigheder kunde blive paa-

begyndt og den rædsomste Tragedie blive opfort af en af disse frie

Staters Indbyggere? Hvo kan fatte, hvorledes denne store Republiks

Sonner kunde fore Dodsstodet mod de Institutioner, for hvilke vore Fædre

havde fægtet saa mangt et Slag, og for hvilke saamangen en ædel Patriot

havde udgydt sit Blod? og hvorledes der, midt under den almindelige

Jubel for vor nationale Frihed, kunde lyde Graad, Jammer og Veraab?

Ja! netop i dette Land samlede der sig en Pobel, som—ringeagtende de

fortrinlige Love, som saameget Blod blev udgydt for, og dod lor al men-

neskelig Folelse og den Kjærlighed, som besjælede Frihedskjæmperne

—

overfaldt de Hellige, fordi deres religiose Anskuelser afveg fra Andres, og

ikke blot odelagde deres Hjem, fordrev dem og berovede dem derea Groda,
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men myrdede mange af Amerikas fribaarne Sonner. Ja en Forfolgelse

fandt Sted, som ikke har sin Lige i nyere Tider, og neppe nok i Oldtidens

barbariske Tidsaldere. Selv den vilde Indianer maatte blegne ved Beret-

ningen om samme. Det vilde idetmindste have været lidt Trost, dersom

Statens Authoriteter havde været uskyldige i disse Voldshandlinger; men

de ere desværre delagtige i Broden, og uskyldigt Blod, selv Boms, raaber

til Himmelen om Hævn.

Jeg sporger Borgerne af denne mægtige Republik, om saadan en

Tingenes Tilstand skal passere upaaagtet, og om Enkers, Faderloses og

Fædrelandsvenners Hjerter skulle knuses, og deres Forurettelser lades

uden Oprejsning ? Nej ! Jeg besværger vor Konstitutions Genius. Jeg

appellerer til de frie Amerikaneres Patriotisme at standse denne lovlose

og vanhellige Færd, og beder til min Gud, at han vil bevare denue Na-

tion fra de gruelige Folger af saadanne Voldsgjerninger.

Er der ingen Selvstændighed i det politiske Element? Vil ikke

Folket rejse sig i sin Kraft, og med den Bestemthed og Iver, der er saa

ejendommelig for dem, sætte en Grændse for dette Uvæsen ved at straffe

XJgjerningsmændene paa den eftertrykkelige Maade, deres Daad fortjener,

paa det Nationen kan frelses fra den Skjændsel og fremti-

dige Ruin, som i modsat Tilfælde uundgaaelig vil blive dens Lod?"
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NITTENDE KAPITEL.

Be sidste Ht llige forlade Far West.—En den 8de Juli 1838 given Aabenbaring til de

Tolv opfyldes paa det Bogstaveligste.—Byen Comnierce bliver under Navn
af Naiivoo opbygget af de Hellige.—Joseph giver de Hellige megen Under-

visning om Evangeliets Principer og Lærdomme saavelsom om Præstedom-

met etc.—Uddrag af en længere Epistel fra de Tolv til Kirken hjemme og i

Adspredelsen.

Paa samme Tid som Joseph ankom til Quincy, vare de sidste Hel-

lige ifærd med at forlade Far West. Uagtet de gjorde alt muligt for at

paaskynde deres Flytniug, vare de dog hele Tiden blevne besværede af

deres Fjender, som i bevæbnede Skarer vedbleve at strejfe uhindrede

omkring, fornærmende de forsvarslose Borgere paa næsten alle tænkelige

Maader. Broder Anson Call, som ved en vis Lejlighed vovede sig til-

bage til Ray County for at sælge sin Ejendom ved Elkhorn, blev strax

tagen tilfange af en Neger og ti Mænd af Pobelen, som sloge ham med
knyttede Næver, huggede ham flere Gange over Ansigtet med en Bo-

viekniv og bibragte ham flere Saar. Efterat have mishandlet ham i

omtrent fire Timer, forte de ham hen til et Hasselkrat, men medens de
her raadsloge om, hvad de skulde gjore med ham, lob han ind i Krattet

og ankom lykkelig til Far West, trods deres Forfolgelser, men maatte

opgive Haabet om at redde noget af sit Gods.

Broder Kimball, som tilligemed Komiteen havde Opsyn med de

Helliges Bortflytning, efterat Præsident Young var bleven nodsaget til at

forlade Far West, eftertragtedes meget af Pobelen, og maatte som Folge

heraf om Dagen skjule sig, hvor han bedst kunde, og om Natten mode i

Raad med Komiteen og Brddrene.

Den 20de April 1839 forlode derpaa de sidste Hellige Far West,

hvorved atter et helt Folk, forskjellig anslaaet til mellem 10 og 15,000

Sjæle, var bleven fordrevet fra Hjem og Ejendomme og bragt i den

yderste Fattigdom og Nod. Tabet af Ejendom var uhyre, naar Alt

medregnes, saasom Huse, Laud, Kvæg, Faar, Svin, Avisredskaber, Hus-

geraad, Klæder, Penge og Sæd. Et af de mest blomstrende Countier i

Staten tilligemed store Strækninger af andre Countier var bleven for-

vandlet til et Ode eller kun beboet af omstrejfende Bander af Mordere
og Rovere.

Tiden nærmede sig nu med stærke Skridt, da den foromtalte Profeti

med Hensyn til de Tolv skulde gaa i Opfyldelse, men det syntes næsten
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en UniuHghed, at det kunde ske, tlii de Hellige vare alle fordrevne fra

Laudet, o"- det vilde ifolge Pobeleus Trudsler koste eu Apostel Livet»

dersom linu Jod sig lilsyne i Far West. Ikkcdestoraindre begav Præsi-

dent Young i Forening med Ældsterne Orson Pratt, John Tnylor, Wil-

ford Woodriiff, George A. Smith og Alpheus Cutler sig paa Vejen til Far

West for at efterkomme Aabeid)ariiigen. Uiidei vejs traf de Æhlste John

E Page, som endnu var en af de Tolv og som de opfordrede til at lolge

med sig, hvilket han derpaa gjorde. Strax for de kom til Far V/cst,

modte de tre andre Brodre, som meldte, at Pobeleu under deres Ophold i

Byon havde drillet dem med denne Aabenbaving, som de f-agde umulig

kunde oplyides, da Apostlerne vare ads|redte til de fire Vinde, og ud-

stodte haarde Trudsler mod dem, hvis de fandt dem i Far West den næste

Dag. De vendte om og fulgte med Præsident Young og haus Brddre til

Fader Timothy B. Clarks Hus fætved Far West. Tidligt om Morgenen

den 26de April—Dagen, der var nævnt i Aabenbaringco—blev en Kon-

ference al holdt paa dette Sted, ved hvilken 31 Personer udeluktes af

Kirken. Apostlerne og de Hellige gik derpaa hen til Byggepladsen for

Herrens Hus, og Ældste Cutler, Formanden Ibr Bygningsarbejdet, be-

gyndte atter at lægge Grundvolden, ifolge Aabenbariugen, ved at rulle en

stor Sten op til det svdoitlige Hjorne. Folgende af de Tolvs Kvorum

vare tilstede: Brigham Young, Htber C. Kiniball, Orson Pratt, JohnE,

Page og John Taylor, som derpaa ordinerede Wilford Woodruff og

Geoi'ge A. Smith til Apostelembedet istedetfor dem, som vare faldne.

Darwin Chase og Norman Shearer, der netop vare udslupne af Rich-

moud Fængsel og ankomne hertil Altenen forud, ordineredes til Halv-

fjerds. De Tolv holdt dei'paa Bon i folgende Orden: Brigham Young,

Heber C. Kiniball, Orson Pratt, John E. Page, John Taylor, Wilford

WoodrMff og George A Smith ; hvorefter Sangen "-Adam-oudi-Ahman"

blev sungen. Derpaa toge de Afsked, ifolge Aabenbariugen, med de

tilstedeværende Hellige, 18 i Tallet, og hævede Konferencen.

Da de Hellige forlede Forsamlingen, sagde Theodore Turley til

Ældsterne Page og Woodruff: "Vent lidt, medens jeg siger Farvel til

Broder Isaac Russell, og idet han bankede paa Doren, kaldte han paa

Br. Russell, hvis Hustru raabte: "Kom ind—det er Br. Turley." I'Nej,

det er det vist ikke," sagde Russell, som syntes helt betuttet, "han rejste

jo herfra for to Uger siden ;" men da han blev sikker paa, at det var Tur-

ley, bad han ham sidde ned, hvilket denne afslog med de Ord: "Det kan

jeg ikke, thi saa mister jeg mit Rejseselskab."

"Hvem flere er da med ?" spurgte Russell.

"De Tolv."

"De Tolv ?"

'Ja veed Du ikke, at det er den 26de idag, den Dag, hvcrpaa de
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Tolv vare befalede at tage Aftked med deres Venner paa Tempelpladsen,

forinden de gik paa deres Missioner til Oerue i Havet ? Aabenbaringen
er nu opfyldt, og jeg gaar med dem.'

Russell stod mnallos af Forbauselse og bod Turley Farvel.

Saaledes opfyldtes Aabenbaringen, om hvilken vore Fjender havde
sagt, at selv om alle de andre af Joseph Smitl s Aabenbaringer bleve op-
fyldte, skulde denne dog aldrig blive det, da den havde baade Dag og
Datum tiHojet.

Tre Doge efter sin Ankomst fra Missouri, rejste Joseph i Forening
med den Komite, som var bleven beskikket til at vælge I^edsættelsessteder

for de Hellige, til Iowa og uudersogte forskjellige Steder i Lee County
samt Egnen omkring Commerce i Hancock County, Illinois. Disse to

Countier vare beli<;gende ligeoverfor hinanden paa hver sin Side af

Mississippi Floden. Commerce blev valgt som det mest passende Bosted for

de Hellige, og betydelige Laudejendomme bleve strax opkjobte paa Kir-

kens Vezne. Et Militærfort, kaldet Monlrcse, havde tidligere ligget paa

dette Sted, og der fandtes endnu nogle af de Hytter, som Soldaterne hav-

de opfort.

Den 3die ]\Iaj vendte Joseph tilbage til siu Familie og de Hellige i

Quiucy, hvor han samme Dag for forste Gang siden sin Undvigelse fra

Missouri traf sammen med de Tolv, der Dagen i Forvejen vare komne
tilbage fra deres Mission til Far West. Deres Mode var i Sandhed gribende

og Josi ph folte som eu Fader, der efterat være undsluppen et Rædselsl

herredomme, atter befandt sig blandt sine Boru. De tre næstfcilgeude

Dage afholdt Kirken eu Konference i Quincy, hvor Joseph selv præsi-

derede. Blandt Andet, som her vedtoges, var ogsaa Folgende: "Herved
bevidnes, at denne Konference sanktionerer og bekræfter de Tolvs For-

handling i Kouf'creucen, afholdt paa Tempelpladseu i Far West, Mis-

souri, den 26de April sidstledeu."

Den 9de Maj forlod Joseph tilligemed siu Familie Quincy forat

tage til Commerce, hvor hau ankom Dagen efter og tog Ophold i et

Bræddehus ved Flodbredden. At raade, skrive Breve, diktere sit Lev-

netslob og udfærdige Dokumenter, der skulde indseudos til Regjeringen i

Washiugton, frf-msættende de Helliges Forurettelser etc. i Missouri, samt

opmaale Bylodder og mange andre Forretninger lagde Beslag paa hang

Tid efter lians Aukomst til denne By. Mange af de Hellige begyndte

snart at samles til Commerce og deus Omegn, medens andre, hvoriblandt

Præsident Young og flere af de Tolv, flyttede med deres Familier til

Montrose paa den anden Side af Floden, hvor de indrettede nogle af de

gamle Barakker til midlertidige Boliger, Da Kirken forst nedsatte sig i

deuue Egn, havde selve Byen Commerce kuu sex Huse, nemlig et Sten-

hus, tre Bræddehuse og to Blokhuse ; foruden disse var der 6re audre
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Huse i ;dens umiddelbare Nærhed, nemlig et Stenhus og tre Blokhuse.

Landet var for Storstedelen bedækket med Træer og Buske, og meget af

det var saa vaadt og sumpigt, at Vognene neppe kunde fores over det

uden at synke i til Axelen. Stedet var tillige saa usundt, at to mislyk-

kede Fortog havde tidligere været gjort af Andre paa at nedsæite sig

der. Trods alt dette, troede dog Joseph, at ved Herrens Velsignelse

kunde Stedet blive gjort ligesaa sundt som noget andet, og ansaa det for

Visdom at prove og bygge en Stad der. Det gamle Navn Commerce

blev forkastet og den nye Stad fik Navn af "Nauvoo," som paa Hebraisk

betyder "et yndigt Sted," hvilket var et meget passende Navn, thi Stedet

havde, trods sin Usundhed, en skjon Beliggenhed. Den mægtige Mis-

sissippi Flod dannede taaledes i sit Lob en Halvcirkel omkring selve

Byen, hvorved en stor Del af samme fik Udseende af en Hestesko, me-

dens Floden strommede forbi hver Ende af nogle af de fornemste Gader.

Efter nogle faa Aars Forlob, da det bakkede Land omkring Byen var

bleven opdyrket og Sumpene udtorrede, var Nauvoo bleven ligesaa

sund som noget andet Sted i Illinois.

Den 24de Juni kjobte Karken Nashville By i Lee County, Iowa, og

henved 20,000 Akres Land i dens Nærhed. Kort efter anlagde man
endnu en By, som efter Josephs Ordre fik Navn af Zarahemla, paa et

Btorre Stykke Land, som var bleven opkjobt af Biskop Knight ligeover-

for Nauvoo paa Iowa Siden.

Paa denne Tid gav Joseph de Hellige megen Undervisning angaa-

ende Evangeliets Prineiper og Lærdomme. Af en Tale, som han holdt

i en Konference af de Tolv den 27de Juni, hidsætte vi Folgende

:

" Troen kommer derved, at man horer Guds Ord ved hans Tjeneres

Vidnesbyrd ; et saadant Vidnesbyrd ledsages altid af Profetiens og Aa-

benbaringens Aand.

Med Omvendelse bor man ikke spoge hver Dag. Daglig Overtræ-

delse og daglig Omvendelse er ikke Gud til Velbehag.

Daaben er en hellig Ordinantse, som gaar forud for Annammelsen

af den Hellig-Aand; det er den Kanal, gjennem hvilken den Hellig-

Aand vil flyde. Den Hellig-Aands Gave kan ikke meddeles paa nogen

anden Maade end ved Retiærdighed og Oprigtighed hos den Paagiæl-

dende ; dersom disse Egenskaber ikke ere tilstede, er det unyttigt at

lægge Hænderne paa Nogen for at meddele den Hellig Aand, thi den vil

snarere gaa bort fra den, hvem man soger at paalægge den, naar ikke de

nævnte Egenskaber findes hos ham eller hende.

Tungemaalsgaven blev given i den Hensigt, at man ved dens Hjælp

kunde prædike i det Sprog, Tilhorerne forstode, som f. Ex. paa Pintsefes-

tens Dag. Det er ikke nodvendigt, at Menigheden skal belæres om
denne Gave, thi Enhver, der besidder den Hellig-Aand, kan tale om de
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Ting, der hore Guds Rige til, ligesaa godt i sit Modersmaa! som i et

fremmed Sprog, thi Troen kommer ikke derved, at kraftige Gjerninger

eller Tegn udfores, men ved Forkyndelsen af Guds Ord.

Læren om de Dodes Opstandelse og den evige Dom bor prædikes

som et af Jesu Kristi Evangeliums forste Principer.

Læren om Udvælgelse. Paulus formaner os til at være sikre paa vor

Kaldelse og Udvælgelse. Dette er den beseglende Magt, Paulus omtaler

paa flere Steder (se Efeserne 1, 13 og 14). ''Udi ham ere o^saa I, da

I horte Sandhedens Ord, Eders Saliggjoreises Evangelium, udi ham ere

ogsaa I, der I troede, blevne beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

som er os et Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forlosning, hans Her-

lighed til Lov."

Dette Princip bor læres og prædikes paa passende Steder, thi Gud
har ikke aabenbaret Noget for sin Tjener Joseph uden de Tolv ogsaa

skulle vide det, ja endog den ringeste Hellig skal kjende dem, saasnart

han er istand til det, thi den Dag skal komme, da Ingen behover at

sporge sin Nabo, om han kjender Herren, thi Alle skulle kjende ham, fra

den Storste til den Mindste. Hvorledes skal dette gaa til ? Det skal

udféres ved den beseglende Aand og ved den anden Troster, som er om-

talt, der vil tilkjendegive sig ved Aabenbaring. Der findes to Trostere.

Den ene er den Hellig-Aand, som blev given paa Pintsefestens Dag og

som'enhver Hellig vil erholde efter at have troet, omvendt sig og er bleven

dobt. Denne forste Troster eller Hellig-Aand bevirker kun sund Fornuft

hos dem, der besidde eller modtage den. Den oplyser Sindet, foroger

Forstanden mere og giver den Mand storre Kundskab, der er en virkelig

Efterkommer af Abraham end en Hedning, skjoudt den maaske ikke

viser saa megen Virkning paa Legemet ; naar den Hellig-Aand falder

paa en ægte Efterkommer af Abraham, er den rolig og'alvorlig, og hans

hele Sjæl og Legeme opfyldes af Fornuftens rene Aand, medens Aandens

Virkninger paa en Hedning bestaar i at bortdrive det gamle Blod og

gjore ham til en ægte Efterkommer af Abraham. Det Menneske, som

ikke besidder noget af Abrahams Blod, maa ved den Hellig-Aand under-

gaa en ny Fodsel. I dette Tilfælde kan der vise sig en kraftigere Virk-

ning paa Legemet, som bliver synlig for Ojet, end paa en Israelit, som

alligevel strax kan overgaa en Hedning, hvad ren Fornuft angaar.

Den anden Troster kjendes maaske af nogle af denne Slægt. Efter-

at et Menneske har faaet Tro paa Kristus, omvendt sig fra sine Synder

og er bleven dobt til Syndernes Forladelse og faaet den Hellig-Aand ved

Hænders Paalæggelse, hvilken er den forste Troster, bor han vedblive at

vise sig ydmyg for Gud og hungre og torste efter Retfærdighed og efter-

leve alle Guds Bud, saa vil Herren snart sige til ham : Min Son, Du
skal blive ophojet osv. Naar Herren tilstrækkelig har ophojet ham og
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BBT, at han er bestemt paa at tjene sin Gud, vil Menneskets Kaldelse

snart være vis, og lian vil njodtage den anden Tioster, som Herren har

lovet de trofaste Hellige og som Johannes omtaler i sit Evaugeliums 14dfr

Kapitel, 12te til 27de Vers:

"Og jeg vil Lede Faderen, og han skal give Eder en anden Tal8_

mand, at han skal blive hos Eder eviudeligen, den Saudheds Aand, hviU

keu Verden ikke kan annamme, thi den ser ham ikke, kjender hara

ejbeller ; men I kjeude barn, thi hau bliver hos Eder, og skal være i-Eder-

Jeg vil ikke forlade Eder faderlose; jeg kommer lil Eder. * * *

Hvo, som haver mine Befaliuger, og holder dem, han er den, som mig

elsker; men hvo mig elsker, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske

ham og aabenbare mig ior ham. * * * q,jj ]Nj,jgeu elsker

mig, skal han holde mit Ord ; og min Fader skal elske ham, og vi skulle

komme til ham, og tage Bolig hos ham."

Hvem er den anden Trooter? Det er den Hjrre Jesus Kristus.

Dette opklarer alisaa hele Sagen. Naar Mennesket faar denne Troster,

vil Jesus Kristus ledsage ham eller vise sig for ham Tid efter auden, ja

Faderen vil endog aabenbare sig for ham, og de ville tage Bolig hos ham
og Himmelens Syner oplades ior ham ; Herren vil staa ibr liatu Ansigt

til Ansigt, og belære ham, paa det han niaa faa en fuldkommen Kund-
skab om Himmeriges Riges Hemmeligheder. I denne Tilstand var det,

de gamle Hellige befandt sig, naar Himmelens Syner bleve aabnede for

dem, f. Ex. Esaias, Ezekiel, Johannes paa Oeu Batmos, Paulus, da han

var henrykt i de tre Himle, og alle de Hellige, som vare Medlemmer af

den Forstefodtes Kirke.

Aabeubaringeus Aand staar i Forbindelse med disse Velsignelser.

Et Menneske kan have Gavn af at lægge Mærke til Aabeubaringens^

Aands forste Tilkjendegivclser ; naar man f. Ex. nærer den sunde Kund-
skab, som tilflyder Sindet, giver den maaske pludselige Ideer, som, naar

man lægger Mærke dertil, maaske blive udlorte den samme Dag eller i

en nær Fremtid, det vil sige, det, som blev fremstillet Ior Sindet eller

Tanken ved Guds Aand, vil gaa i Opfyldelse; naar man saaledes bar

lært at kjende Guds Aaud og fuldkommen forstaar den,kau man erholde

mere og mere af Aubeubariugens Principer, indtil man bliver fuldkom-

mengjort ved Jesum Kristum.

Eu Evangelist er en Ptitriark, det er, den ældste Mand af Josephs

Stamme elier af Abrahams Afkom. Hvorsomhelst Kristi Kirke er op-

rettet paa Jorden, bor der være en Patriark til Nytte for de Helliges Af-

kom, ligesom Tilfældet var med Jakob, der gav sine patriarkalske Vel-

signelser til sine Sonner."

I en Forsamling, som blev afholdt i Nauvoo den 2deu Juli, velsig-

nede Joseph Willord WoodrufF og George A. Smith, som nylig vare



JOSEPH SMITHS LEVNETSL.CB. 231

blevne kaldte til Apostelembedet, samt Theodore Turley, en af de Halv.

^erds, hvorefter Joseph holdt folgende Tale:

"Lad Isaade altid gjiire sig jrjældcnde hos Eder, cg vær villig til at

tilgive Eders Medskabuinger, saasuart I se Tegn paaOniveudelse hos

Vedkommeude; skulde vi endog tilgive vor Broder, forend han omven-

der sig eller beder os om Overbærenhed med sig, vil vor himmelske

Fader være ligesaa naadig mod os.

De tolv Apostler, saavelsom alle de Hellige, bor være rede til at

bekjende alle deres Svagheder og Fejl og ikke holde den mindste af dem
skjult; de Tolv bor være ydmyge, ikke hovmodige eller stolte, og ejbeller

bor den Eue soge at overgaa den Anden, men altid handle saaledes, at

det kan tjene dem Alle til Gavn; de bor bede for hiDandeu, ære deres

Broder og ikke bagtale ham eller tale ilde om hans Navn. Hvorfor vil

Mennesket ikke læie Visdom i d-jnue sidste Tid, i hvilken vi have saa"

mange Vidnesbyrd og Exerapler til vor Vejledning, hellere end at lære

ved en bedrovelig Erfaring? Skulde de to Brodre, som nu ere ordinere-

de til at være Apostler istedetfor de to, som ere faldne, begynde at ophoje

sig, indtil de styrte sig i Fordærvelsens Gab og derpaa vade gjennem

Morke og Elendighed, lig Judas, og lade Satan have Magt over dem, lig

Dogle af de Tolvs Kvorum allerede have gjort, eller ville de lære at

bruge Visdom og vandre fremad i Ydmyghed? Je;^ haaber og beder til

Gud, at de maatte lære Visdom og holde sig ydmyge for Gud, vor evige

Fader.

Naar de Tolv eller andre Vidner fremstaa for Forsamlinger, det være

sig paa et hvilketsomhelst Sted paa Jorden, og de prædike ved Guds Aauds

Krait, og naar Folket forundrer sig derover og siger: "Den Mand har

talt længe og mægtigt," lad da den Mand eller de Mænd være forsigtige

i ikke at at tilskrive sig selv Æren derfox', men lad dem erindre, at de

skulde holde sig ydmyge og give Gud og Lammet Æren ; thi det er ved

det hellige Præstedommes Kraft og ved Aandeus Indskydelse, de tale. Er

Mennesket vel Andet end Stov ? Eller fra hvem faar han siu Kraft og

sine Velsignelser uden fra (lud ?

Derfor, I tolv Apostler, lægger noje Mærke til, hvad jeg sagde, og

bruger Visdom ior Kristi og Eders egen Sjæls Frelses Skyld. I ere ikke

udsendte ior at blive belærte, men for at give Lærdom. Værer ydmyge

sagtmodige og trofaste, thi denne er en Advai*sels Tid og ikke en Tid til

megen unyttig Tale. Værer ærlige og oprigtige, og værer ikke Ojeutjeno-

re, men værer aabne og frimodige i al Eders Vandel.

O, I Tolv og alle Hellige, forraader aldrig Himmelen, selv om
Eders Provelser, Fristelser, Sorger og Bekymiinger skulde blive saa

store, at det synes Eder umuligt at udholde dem ; forraader aldrig Jesus

Kristus, ejheller Eders Brodre ; fremsætter ikke Aabenbariugerne i et
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audet Lys end det, hvori de ere givne og skrevne, hvadenten de findes i

Bibelen, Mormons Bog, Pagtens Bog, eller de, som forhen ere givne og

som i Fremtiden ville blive givne Mennesket enten i denne eller den til-

kommende Verden. Ja, værer forsigtige i alle Eders Handlinger, saa

at I ikke skulde være Aarsag i, at uskyldigt Blod bliver udgydt, og I

derved faa Eders fortjente Straf. Alle andre Synder ere smaa i Forhold

til den, at synde imod den Hellig-Aand og at begaa Forræderi imod sine

Brodre.

Jeg vil tale til Eder om en anden Ting—-en Regel, som har været

sikker fra Verdens Begyndelse af og er paalidelig endnu og vil fremdeles

være det, den er : At naar et Menneske staar op for at fordomme Andre

og finder, at hele Kirken er faren vild, medens han selv tror sig at være

retfærdig, vid da, at det Menneske staar paa Randen til Apostasi og For-

tabelse ; dersom han ikke omvender sig, vil han vende denne Guds Gjer-

ning Ryggen, ligesaa sikkert som Herren lever. Denne Regel er ligesaa

paalidelig som Jesu Ord, naar han siger, at den, som begjærer Tegn, er

ond og vanartet ; denne Regel staar ligesaa fast som Himmelens Piller«

thi naar I se et Menneske, der begjærer Tegn eller mægtige Gjerninger,

kunne I lide paa, at han er ond og vanartet."

Folgendo er et kort Udtog af en længere Forklaring om Præste"

dommet og forskjellige af Kirkens Lærdomme

:

" Præstedommet blev forst skjænket til Adam ; han erholdt Præsi-

diet derover og var i Besiddelse af dets Nogler fra den ene Generation

til den anden. Han fik det, forend denne Verden blev dannet, thi vi

læse i 1ste Mosebog, at han fik Herredommet over hver levende Skab-

ning. Han er Mikael, Erkeengelen, som omtales i Skrifterne. Derefter

blev Noa beskikket til det ; han er Gabriel og har Myndighed næst efter

Adam i Præ^itedommet. Gud beskikkede ham til dette Embede og han

var Faderen til alle dem, der levede i haus Dage ; derfor fik han Herre-

dommet over dem. Disse Mænd havde Noglerue til Præstedommet, forst

paa Jorden og siden i Himmelen.

Præstedommet er evigt og var til hos Gud fra Evighed og vil ved-

blive at existere i al Evighed ; det er uden Dages Begyndelse og Aars

Ende. Noglerne dertil maa gjengives fra Himmelen, naarsomhelst Evan-

geliet skal prædikes for Menneskene. Naar Præstedommet med deta

Magt og Myndighed gjengives, sker det med Adams Samtykke og under

hans Ledelse.

Daniel omtaler i sit 7de Kapitel den Gamle af Dage; han mener

den ældste Mænd, vor Fader Adam eller Mikael. Han vil samle sine

Bom tilsammen og raadfore sig med dem for at de kunne berede sig til

Menneskens Sons Komme. Han er Stammefader for Menneskeslægten

og præsiderer over alle Menneskers Aauder ; Alle, som have besiddet
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Prsestedommet, skulle staa for ham i dette Raad, som muligen vil blive

aasnmenkaldt, forend nogen af os forlader denne Tilværelse. Adam over-

giver ham (Kristus) Myndigheden, som han kun har overtaget for en Tid,

eg han vender da tilbage til sit forrige Embede som ^Hoved for Menne-

skeslægten.

Menneskets Aand er ikke et dannet Væsen ; den var til fra Evighed

og vil blive til i al Evighed. Det, som er skabt eller dannet, kan ikke

vedblive at existere; Jorden, Vandet osv. vare til fra Evighed af som Ele-

menter. Vor Frelser siger, da han taler om Born, at deres Engle staa

altid foran Faderen i Himmelen. Faderen kaldte alle Aanderne sam-

men forend Menneskets Skabelse. Han (Adam) er Hovedet, og det blev

befalet ham at være frugtbar og mangfoldig ; Noglerne til Præstedommet

bleve forst skjænkede ham, og han har igjen overdraget dem til Andre.

Han skal give Beretning om sin Forvaltning deraf, og Andre skulle staa

til Ansvar for ham igjen.

Frelseren, Moses og Elias skjænkede Noglerne til Peter, Jakob og

Johannes ved Forklarelsen paa Bjerget. Præstedommet har været til fra

Evighed af—det har hverken Fader eller Moder. Dersom Ordinant-

serne ikke undergaa nogen Forandring, forandres Præstedommet ejheller.

Hvorsomhelst Evangeliets Ordinantser forvaltes, findes Præstedommet.

Hvorledes ere vi komne i Besiddelse af Præstedommet i disse sidste

I>age ? Det er bleven os overdraget i den rette Folgeorden. Peter, Jakob og

Johannes erholdt det og de have igjen paalagt Andre det., Kristus er den

iorste Overpræst ; dernæst kommer Adam. Paulus taler om, at Kirken

skulde komme til det himmelske Jerusalem og til Engles mange Tusinde

;

til Gud, Alles Dommer, og til de fuldkommede Retfærdiges Aander samt

til den nye Pagts Midler, Jesum. (Heb. 12, 23-24.)

Jeg saa Adam i Dalen Adam-ondi-Ahman ; han sammenkaldte sine

JBom og gav dem en patriarkalsk Velsignelse. Herren viste sig i deres

Midte og han (Adam) velsignede dem Alle og forudsagde, hvad der skulde

iænde dem indtil de sidste Tider. (Se Pagtens Bog, 3die Stk.)

Adam velsignede sit Afkom, fordi han vilde bringe dem til Guds

nærværelse. Moses forsogte det Samme med Israels Born ved den Hel-

lig-Aands Kraft, men han kunde ikke. I Verdens forste Tidsaldere for-

sete man paa at erholde Præstedommets Magt og Myndighed, og Mænd
som Elias f. Ex. bleve oprejste for at gjengive det, men det lykkedes ikke

dengang ; det blev derimod profeteret, at den Dag skulde komme, da

Præstedommet i al sin Kraft og Herlighed atter skulde aabenbares eller

gjengives. Paulus taler om Tidernes Fyldes Husholdning, da Gud skulde

samle Alt til Et. De Mænd, til hvem Noglerne have været givne, maa

Tsere tilstede i den Uddeling, han taler om, thi de kunne ikke blive fuld-

Vomne uden os.
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Disse Mænd ere nu i Hinaraelen, men deres Afkom lever endnu her

paa Jorden. Disse Fortidens iiellige Mænd have Medlidenhed med os>

Gud vil sende fcine Sendebud hertil Jorden. I Matthæi 13, 11 læse vi,

at Mennetkens Son skal udsende sine Engle. Alle disse bemyndigede

Væsener ville komme ned og forene sig raed os i at udfore denne store

Gjerning.

Guds Rige er ligt et Sennepskorn. Froet er lille, men frembringer

et stort^Træ og Himmelens Fugle bygge Rede i dets Grene. Fuglene ere

Englene. Saaledeii komme Englene ned; de forene sig og samle deres

Born rundt omkring sig. Vi kunne ikke blive fuldkomne uden dem,

ejlieller kunne de blive det uden os. Naar dette er sk'eet, vil Menne-

skens Scin nedstige og den Gamle af Dage tage Sæde; vi kunne da komme
til Engles mange Tusinde, have Selskab med dem og modtage Belærelse

af dem. Paulus talte om Mose Gjeruinger, om Israels Borus Daab etc.

Han vidste dette meget vel, som ogsaa, at Ordiuantserne og Velsignel-

serne vare i Kirken. Paulus var i Besiddelse af disse, og vi kunne godt

faa Himmelens Fugle til at bygge Rede i Træets Grene osv.

Dyret forte Krig mod de Hellige og overvandt dem, indtil den Gam-
le af Dage ki)m ; Dommen blev givet den Hojestes Hellige af den Gamle

af Dage, og Tiden kom, da de Hellige besadde Riget. Dette gjor o9

ikke alene til Præster her, men i al Evighed.

Frelse kan ikke opnaas uden Aabeubaring ; det er forgjæves at

prædike uden- forudgaaende Aabenbarlug fra Himmelen. Intet Men-

neske kan være en Jesu Kristi Tjener, uden han har Jesu Vidnesbyrd,

Bom er Profetiens Aand. Saliggjorelse er altid bleven meddelt ved Vid-

nesbyrd. Mænd i vore Dage tale om Himmelen og Helvede, og de have

dog ikke seet nogen af Stederne, og jeg tor sige, at intet Menneske kjen-

der Noget til dem, uden han har seet dem.

Menneskene give sig ^Miue af at kunne forudsige. Jeg vil profetere)

at Tegnene paa Menneskeus Sons Tilkomraelse allerede ere begyndte.

Vi ville snart faa Krig og Blodsudgydelse ; Maanen vil forvandles til

Blod. Jeg bevidner dette, og at Menneskens Sons Tilkommeise er nær,

ja lige for Doren. Hvis vore Sjæle og Legemer ikke se hen til Meune-

ekens Sons Komme, og dersom vi do, og endda ikke se fremad, skulle v^

være iblandt deres Tal, som skulle bede Bjergene falde over os.

Menneskenes Borns Hjerter skulle vendes til deres Fædre, og Fæ-

drenes til Bcirneues, hvadenten de ere levende eller dode, for at de kunne

være beredte paa Menneskens Sons Tilkommeise. Dersom Elias ikke

kom, vilde hele Jorden blive fordærvet.

Der vil blive oprejst Staver her og der for de Helliges Indsamling.

Man kan have talt om Fred, men fra nu af vil hverken de Hellige eller

Verden nyde megen Fred. Dette bor dog ikke forhindre os fra at begive
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03 til Staverne; thi Gud Imr befalet os at flygte og ikke opsætte Tiden,

thi da ville vi vorde adspredte, Eu her og en Anden der. Der skulle

Eders Born blive velsignede, og selv skulle I bo i Venners Midte og

nyde Velsignelser. Evangeliets Net samler alle Slags Fiske.

Jeg profeterer, at den Mand, som tover med at drage bort, naar han

har Lejlighed dertil, skal blive angrebet af Djævelen. Krige staa for

Doreu, og vi maa ikke tove her, men vi behove ikke at ofre Noget.

Zions Oj)bygge]se bor være vor ivrigste Stræben, thi naar Krig raser,

ekulle vi fly til Zion, og Eaabet lyder nu : skynder Eder. Den sidste

Anbenbariug siger, at 1 skulle ikke have havt Tid til at gaa over Jorden,

forend disse Tildragelser komme. De ville komme ligesom Koleraen,

Krig, Ildebrand og Jordskiælv kom; den ene Pestileutse vil folge efter

den anden, indtil den Gamle af Dage kommer, og det skal gives de Hel-

lige at domme.

I skulle ikke tro det Onde, der bliver sagt om mig eller om Kirt"

land; thi bliver dette et Tilflugtssted for os, vil Djævelen bruge al sin

Magt og List for at lægge Snarer for de Hellige. I skulle selv gjore

Eder bekieudte med de Mænd, der, lig Daniel, bede tre Gange om Dagen

i Herrens Hus. Se altid op til Præsidentskabet med Tillid og Agtelse,

og vær villig til at modtage deres Raad og Lærdomme. Enhver, der er

bange eller frygtsom, vil falde i Satans Snarer. Den Tid vil snart kom*

me, da Mennesket ikke skal finde Fred uden i Ziou og dens Staver.

Jeg saa Mænd nedlægge deres Sonuers Liv, den ene Broder myrde

den anden. Kvinder dræbe deres Dotre, og Dotrene soge deres Modres

Liv. Jeg taa Armeer opstillede mod Armeer; jeg saa. Blodsudgydelse,

Odelæggelse og Ild. Menneskens Son har sagt, at Moderen skulde være

mod sin Datter og Datteren mod sin Moder osv. Disse Ting staa nu for

Doren. De ville folge Guds Hellige fra Stad til Stad. Satau vil rase og

Djævelens Aand er optændt af Vrede, Jeg veed ikke, hvor snart

disse Ting skuUe gaa i Opfyldelse ; naar jeg betragter dem, skal ieg da

raabe Fred? Nej, jeg vil oplofte min Rost og vidne om dem. Hvorlænge
I ville faa god Host og Hungersnoden udeblive, veed jeg ikke; naar

Figentræt gronnes, er Sommeren nær.

Vi kunne vente Euglebesog og modtage deres Betjening, men vi

ekulle prove Aanderne, thi det er ofte Tilfældet, at vi tage Fejl af dem.

Gud har saaledes beskikket det, at naar han meddeler Noget, skal man
ikke tro Andet, end hvad man ser med Ojet og horer med Oret. Naar I

faa et Syn, bed da om dets Udtydning ; dersom I ikke faa den, tilluk da

Synet, thi der bor haves Vished i Sagen. Et aabent Syn vil tilkjende-

give det, som er af Vigtighed. Falske Aauder gaa ud over Jorden. Der
vil blive mange Tilkjendegivelser, baade af sande og falske Aauder.

At blive gjenfodt, sker ved Guds Aand, ved Lydighed til Ordinant-
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serne.—Guds Engle have ikke Vinger. Nogle paastaa, at de have seet ea

Aand, som vilde række dem Haanden, men at de ikke toge den ; dette

erklærer jeg dog for en Usandhed, thi det er uoverensstemmende med

Guds Plan.

En Aand viser sig ikke uden i Herlighed, og en Engel har baade

Kjod og Ben, og vi se ikke dens Herlighed. Djævelen selv kan vise sig

som en Lysets Engel. Naar I se en saadan, bed da Gud om at tilkjen-

degive Eder, om det er en god eller ond Engel ; dersom det da er Djæve-

len, vil han fly for Eder, men dersom han er fra Gud, vil han tilkjende"

give det, eller selv lægge for ragcn, fra hvem han er udsendt. Vi

kunne sporge Jesus derom, thi han vil vide det ; dersom han kommer til

el lille Barn, vil han tale i Barnets Sprog og vil gjore sine Evner og Be-

greber ligesaa fattelige som Barnets.

Det er ikke enhver Aand og Sang eller ethvert Syn, der er fra Gud;

Djævelen er en stor Taler; han besidder stor Magt; han tog Frelseren

med sig op paa Templets Tinding og holdt ham i Orkenen fyrretyve

Dage. Den Gave, at kunne skjelne mellem Aanderne, vil blive given

den præsiderende Ældste ; bed derfor for ham, at han maa erholde denne

Gave. Tal ikke i Tungemaal, uden I forstaa det, eller uden I faa Ud-
tydningen deraf. Djævelen kan tale i Tungemaal ; vor Saliggjorelses

Modstander vil arbejde imod os ; han vil friste alle Mennesker og tale i

fremmede Sprog. Ingen bor tale i Tungemaal, uden han tillige besid-

der Gaven til at udlægge det, medmindre den præsiderende Ældste

skulde give sit Samtykke dertil ; da kan han udlægge det selv, eller en-

Anden kan gjore det. Lad os soge at komme i Besiddelse af samme
Herlighed som Adam, Abraham, Noa og Apostlerne, som besidde disse

Gaver, saa skulle vi blive regnede blandt deres Tal, naar Kristus kommer."
Den 3die Juli dobte Joseph Dr. Isaac Galland, hvis Medvirken An-

læggelsen af Nauvoo for en Del skyldtes, og gav ham Haandspaalæggelse

ved Strandbredden; omtrent to Timer efter blev han ordineret til Ældste-

Paa denne Tid skrev de Tolv en længere Epistel til " Ældsterne i

JesuKristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, til Menigheden i Adspredelsen

og til alle de Hellige," som senere blev iiidrykket i det forste Nr. af

"Times and Seasons." Det var et meget lærerigt Dokument, og forskaf-

affede de Hellige megen Trost og Opmuntring. Saaledes hedder det

blandt Andet: "Vionske at anspore Brodrene til Trofasthed; I have
været og blive endnu provede, og dersom 1 ikke ere agtpaagivne, ville

disse Provelser gnave paa Eders Sind og frembringe ubehagelige Folelser.'

men kom ihu, at nu er Provelsens Tid ; Sejren vil snart blive vor. Nu
er det en Klagens—da vil det blive en Glædens Dag; nu er det en Sor-

gens Dag, men vi skulle om en foje Tid se Herren; vor Sorg vil blive

omvendt til Glæde, og Ingen kan tage vor Glæde fra os. Værer oprig-
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tige, sanddrue og redelige Mænd, og lader Eders Ord være Eders Forplig-

telse. Værer flittige og aarvaagne til Bounen ; beder for og med Eders
Familier; opdrager Eders Bom i Herrens Frygt; plejer en ydmyg, stille

Aand; klæder den Nogne, mætter den Hungrige, hjælper den Trængende-

værer barmhjertige mod Enker og Faderlose, værer barmhjertige mod
Eders Brodre og mod alle Mennesker. Bærer over med hverandres

Skrobeligheder, betragtende Eders egne Daarligheder. Fremforer aldrig

nogen Anklage mod Eders Brodre. Vogter Eder i Særdeleshed for at

gjore Eder skyldige i disse Ting mod Kirkens Autho riteter og de Ældste;

thi en saadan Fremgangsmaade er af Djævelen, der er bleven kaldet

Brodrenes Anklager, og Mikael, Erkeengelen, turde ikke frernfore nogen

Bespottelsesdom imod Djævelen, men sagde :
" Herren strafie Dig." Et-

hvert Menneske, som vedbliver med en saadan Anklagen og Knurren, vil

falde i Djævelens Snare og falde fra, undtagen han omvender sig."
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TYVENDE KAPITEL.

Parley P. Pratt og Medfanger fores under en stærk Vagftil Boone Co, i For-

hor.—Besværligheder paa Kejsen.—Indsættes ved Ankomsten til Columbia

i et morkt og smudsigt Fængsel, hvorfra det strax ef(er lykkes Pratt og

Phelps at undvige.—De syge Hellige i Nauvoo og Omegn helbredes af

Joseph i Skarevis.—De Tolv, skj(hidt syge og fattige, begive sig paa deres

Mission til England.—Afrejse i tvende Selskaber fraNew York og ankomme

efter en haard Sorejse til Liverpool.—Mærkelige Hændelser undervejs.

Det vil erindres, at paa samme Tid som Joseph og hans Medfanger

indsattes i Liberty Fængsel, bleve Parley P. Pratt, Morris Phelps, Ly-

man Gibbs, Darwin Chase og Norman Shearer indsatte i Riclimond Ar-

resthus i Ray County. Efterat have hensiddet der i omtrent sex Maaue-

der, bleve de endelig den 24de April 1839 fremforte for en Grandjury,

som bestod af de Helliges bitreste Fjender under Forsæde af deu beryg-

tede Dommer Austin A. King. Etter dette Forhor bleve Darwin Chase

oo- Norman Sliearer lo.sladte, medens de Ovrige transporteredes tilbage til

Richmond Fængsel. Fru Phelps, soni i nogle Dage havde opholdt sig i

Fæuo-selet hos sin Mand, i H.iab om at han snart vilde blive losiadt, saa

sig nod.-aget til at byde ham Farvel, og begav sig med sit Barn, over-

vældet af Sorg og Taarer, paa Vejen til Illinois. Fangernes Antal i

Richmond var nu reduceret til tre, og af disse vare kun Parley P. Pratt

oo- Morris Phelps i Kirken; Lyman Gibbi havde nemlig i Forvejen for-

nægtet Troen. Deres Tal blev kort efter foroget med en Broder ved Navn

King Foliet, som var bleven bortslæbt fra sin ulykkelige Familie i sam-

me Ojeblik, som de vare ifærd med at forlade Staten. • Da de omsider

havde Lejlighed til at blive fremstillede for en Distriktsret i Boone

County, bleve de om Morgenen den 22dc Maj 1839 lænkede sammen to

og to og i denne Stilling forte ud af Fængselet. Idet de skulde kjore

bort, samlede Folket i Richmond sig omkring dem, men Ingen syntes at

nære nogen Sympathi for dem uden to Personer; den ene af disse var

Gi'Ueral Parks Frue, som hilste dem igjennem Vinduet, da de kjorte

forbi ; den anden var Hr. Huggins, Kjobiaand i Richmond, som bojede

sig ærbodigt.

De- ibrlode Richmond under Ledsagelse af Landsdommeren

Brown og fire bevæbnede Mænd, der skulde passe paa dem, og kjorte

til Columbia. Det havde regnet og torduet i de sidste Dage, hvilket

vedvarede næ,:ten uden Ophold under hele Rejsen til deres Bestemmel-



JOSEPH SMITHS levnetslOb. 239

sessted, hvisaarsag de sraaa Strorame vare saa opfyldte med Vand, at det

næsten var urauligt at sætte over dem. .

Den 2ode kom Fangerne til en Flod, som var temmelig bred og dyb
og som havde en meget stærk Strom. Det var henimod Aften og langt

borte fra noget Hus, du de kom dertil ; de hiivde ingen Forfriskning nydt

den hele Dag; de standsede nu uden at vide, hvad de skulde gjore, og

ventede en Stund paa, at Vandet skulde synke, men dette skete kun lang-

Borat. Alle vare sultne og utaalmodige; en skyfuld Nat syntes at nærme
sig, i hvilken Floden muligens vilde stige hojere inden Morgenen, da det

saa ud til at blive Regnvejr igjen.

Medens de befandt sig i denne Forlegenhed, begyndte de at raadslaa

om, hvad de skulde gjore. Tilsidst foreslog Br. Pratt for Landsdommer-

en, at man skulde aftage ham hans Jern, saa vilde han gaa ud i Vandet

og prove, hvor dybt det var ; dette indvilgede Hr. Brown i efter nogen

Betænkning.

Pratt sprang derpaa i Vandet, svommede tvers over Floden og pro-

vede paa at vade tilbage; han mæikede Bunden var haard, og Vandet

gik ham op til Haslen under en meget stærk Strora.

Derefter forsogte Fredsdommeren at svomme over Floden paa sin

Hest, men denne kastede ham af og han dumpede i Vandet. Dette

afgjorde Dagens Skjæbue. Da Hr. Brown var bleven aldeles vaad ved

sit Forsog paa at sætte over Floden, besluttede han, at hele Selskabet

med fleres Bagage strax skulde prove paaatnaadeu anden Flodbred. Nogr

le klædte sig derpaa af og bestege Hestene, tagende deres Klæder, Sad-

ler og Vaabcn tilligemed en Kuffert og Sengklæder paa Skuldrene; paa

denne Maadekora de over, uden at Tojet Hev vaadt, dog forst efterat have

redet frem og tilbage i Floden ad.-^killige Gange. I dette Arbejde toge

baade Vagten og Fangerne lige Del. Alt var nu i Sikkerhed undtagen

Vognen ; Phelps foreslog at bringe den over ved at lade to Heste spæude

for og lade dem svomme over med den; han selv steg derpaa op paa

den ene Hest, medeus Pratt og en af Vagten svommede ved Siden af Vog-

nen for at holde del, at ikke Strommen skulde kaste den tilbage; paa

denne jNIaade naaede de Alle lykkelig og vel den anden Bied. Hver
Ting var snart paa sin rette Plads igjen ; Fangerne stege i Vognen og

Vagten tilhest, hvilke derpaa droge videre og ankom, efterat Morket var

ialdet paa og under et stærkt Regnvejr, til et Gjæstgiversted.

Den 24de satte de over Missouri Floden ved "Arrow Rock," saa-

ledes kaldet, fordi Lamaniterne fra alle Dele af Landet gik hertil for at

hente haarde Stene til Pilespidse, og den 26de s. M. ankom de alle i god

Behold til deres Bestemmelsessted.

Det Efterfolgende er et kort Udtog af Broder Pratts egen Beret-

ning : "Da vi paa vor Rejse befandt os omtrent fire Mile fra Columbia,
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fandt vi den Bro, som forte over en stor og rivende Flod aldeles odelagt^

af hvilken Aarsag det tog os nogle Timer at sætte over Floden i en lille

Kano og maatte desuden efterlade vor Vogn, vore Sengklæder, Gang-

klæder og en Kuffert med flere Sager i, som ogsaa vore Boger, Papirer

osv., hvilket vi dog Altsammen erholdt efter to Dages Forlob. Efterat

vi havde sat over Floden, over hvilken Vagten red deres Heste, rejste yi

videre til Columbia, hvilken Tur Fangerne gjorde tilfods, lænkede to og

to sammen om Haandledene. Efterat have gaaet to eller tre Mile, lejede

Hr. Brown en Vogn, hvormed vi kjorte direkte til Columbia. Til dette

Sted ankom vi ved Solnedgang Sondag Aften ; da Vognen kjorte gjeo-

nem Gaderne, ledsaget af de bevæbnede Vogtere, forsamlede der sig

i Hundredevis af Tilskuere, som droge gjennem Gaderne, medens andre

aabneda Dore og Vinduer, nysgjerrige efter at se disse fremmede Væse-

ner, kaldet "Mormoner."

Efter vor Ankomst bleve vi ojeblikkelig forte til Fængselet, uden

forst at begive os til et Gjæstgiveri for at faa nogle Forfriskninger, end-

skjondt vi havde rejst en lang og varm Sommerdag uden at faa Noget at

spise. Da vi vare befriede for vore Lænker, bleve vi strax forte fra Vog-

nen til Fængselet; i det næste Ojeblik aabnedes en stor Falddor og v£

maatte gaa ned i et afskyeligt Fangehul, der var fuldt af Spindelvæve og

Smuds saavel i Loftet og paa Gulvet som omkring paa Væggene; dette

Sted var vist ikke bleven benyttet eller rengjort i to Aar ; der var hver-

ken Senge, Stole, Vand, Fode ejheller Venner eller noget Menneske, hveia

man kunde bede om en Drik koldt Vand ; thi Brown og alle de Andre vare

gaaede til et Sted, hvor de kunde blive forfriskede. Da vi vare henviste

til dette usle Opholdssted,'vare vi nær ved at besvime af Hunger, Torst og

Træthed.

Vi gik op og ned af Gulvet i nogen Tid, hvorpaa vi sank haablos

om og onskede at do ; thi ligesom Elias i gamle Dage, da Herren spurg-

te ham : "Hvad har Du her at gjore?" kunde vi svare med Profeten -

"De have nedbrudt dine Altere og slaget dine Profeter ihjel med Svær-

det; og vi ere alene overblevne, og de soge efter vort Liv, for at tage det

fra os ; lader os derfor do."

Da vi havde været nogen Tid i Fængselet, bragte vor nye Fangevog-

ter noget Mad ned til os, men ved denne Tid var jeg for afkræftet til

at kunne spise Noget
;
jeg smagte kun paa det, der var bleven os bragt

;

derefter aabnedes Falddoren og nogle Stole bleve os bragte ind ; den nye
Dommer Hr. Martin og hans Medhjælper Hr. Hamilton talte dernæst

meget venligt til os, saa at vort Sind igjen blev oplivet. Om Natt«i

havde vi det koldt og ubehageligt, eftersom der kun var faa Sengklæder.

Næste Morgen bleve vi befalede at komme ud af Fængselet ; noget senere

paa Dagen fik vi Lov at bo en Etage hojere oppe i et bedre Værelse,
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Nu begyndte vi at blive veuligt behandlede af vor nye Fangevogter

og Dommer, thi det var Hr. Brown, som var Skyld i, at vi bleve daar-

ligt behandlede den foregaaende Aften. Vort Fængsel i Columbia var

en stor Træbygning, delt i to Afdelinger; i den ene boede Fangevogteren

og hans Familie, den anden tjente til Opholdssted for Fangerne."

I dette deres nye Hjem havde Fangerne tilbragt en Maanedstid, da

de i Begyndelsen af Juli Maaued bleve besogte af nogle Venner fra Illi-

nois, nemlig Orson Pratt, Soster Phelps og hendes Broder.

"Den 14de Juli," vedbliver Pratt, " ouskede vi som sædvanlig at

hojtideligholde Aarsdagen for Friheden i de Forenede Stater. I den
Hensigt lavede vi et hvidt Flag, bestaaende af Halvdelen af en Skjo rte

hvorpaa Ordet " Frihed " var skrevet med store Bogstaver, ligesom ogaaa

en stor amerikansk Orn var anbragt med rode Farver. Vi fik en Stang

fra Arrestforvareren, og om Morgenen den 4de var Flaget ophængt fra

Vinduet paa Fængselets Forside ud mod den offentlige Plads og vaj-

ede triumferende i Luften; det blev betragtet af Byens Indvaanere,

som samledes i Hundredevis for at hojtideligholde Nationens Friheds

-

fest.

Indbyggerne i Byen syntes at være særdeles veltilfredse med vor For-

anstaltning og sendte en Del af det Middagsmaaltid, som var tilberedt

for dem, der deltoge i Festen, til os og vore Venner, der delte vort

triste Fængselliv med saa muntre Sind, som om vi skulde erholde

vor Frihed eller være i Paradis inden denne skjæbnesvangre Dags

End?.

Medens vi vare saaledes beskjæftigede i Fængselet, var Byen oplivet

ved Militærets Paradering og ved Lyden of Kanonernes Torden, Musi-

kens Toner og kraftige Hurraraab, der gjenlode fra alle Kanter. Imid-

lertid skreve vi folgende Toast, hvilken under deres Middagsmaaltid blev

oplæst med mange og lange Bifaldsytringer

:

" De patriotiske og gjæstfrie Indbyggere af . Boone County: Mod-

standere af Tyranni og Undertrykkelse samt urokkelig tro mod de oprinde-

lige Grundsætninger for republikansk Frihed ; maatte de i Forening med
enhver Indbygger i vort udstrakte Land længe nyde de Velsignelser, som

flyde af den amerikanske Uafhængighed."

Efter endt Middagsmaaltid toge de nævnte Brodre Afsked med os og

begave sig paa Vejen til Illinois, (Soster Phelps fik Tilladelse til endnu

at forblive hos sin Mand.) Da de havde tilbagelagt een eller to Mile af

Vejen, vendte de om igjen og efterlode deres tre Heste i et Krat en Tredie.

del Mil fra Fængselet, hvor de i ængstelig Uvished oppebiede Aftenen.

Imidlertid toge vi vore Kapper og Hatte paa og forbleve rolige, indtil

Solen var gaaet ned.

Under Bon og ivrig Paakaldelse om at blive udfriede fra det Ian

Q
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Og kjedsommelige Fangenskab og igjeu at maatte blive forenede med vore

Venner og Familier, sang vi folgeude Linier

:

O Herre, stands deres lumske Planer

Og lad dem synke i Stovet ned
;

Det skumle Fængsel vi da forlader

Og soge Tilflugt i Illinois !

Hvor med de Hellige vi os forene

Og nyde Frihed i fulde Maal—

Det store Gode os Gud forlene,

Mens vi hos dem os hviler ud.

O giv os Glæde—o giv os Hvile,

Og vore Fjender Du borttag

!

At selv os Venner maa tilsmile

Paa denne skjæbnesvangre Dag.

Saaledes eudte den nationale Friheds Hojtideligholdelse, og vor egen

Udfrielse var nu den store Tanke, som beskjæftigede os. Imidlertid var So-

len gaaet ned; det forudseede Ojeblik kom—Fangevogterens Fodtrin

hortes paa Trappen ; Enhver af os rejste sig og gik hen til Doren. Den

store Dor blev aabnet, og vor Aftensmad rakt os gjennem et lille Hul i

den indre Dor, som endnu forblev lukket, mentilsidst blev Noglen dreje

om og Kaffekanden stukket ind. Ikke saasnart var Noglen

drejet om, forend Doren blev slaaet op, og i et Ojeblik vare vi alle tre

ude af den og lobe ned ad Trappen, ud gjennem Indgangen og hen til

Gaardsporten, medens Phelps, som tog fat paa Fangevogteren, undgik at

skade ham, hvorpaa vi fortsatte vor Loben over Gjærder og Marker

til henimod Krattet, hvor vi ventede at finde vore Venner og vore

Heste.

Imidlertid var der gjort Allarm i Staden og Mange satte efter os,

Nogle tilhest og Andre tilfods, ledsagede af Hunde og medbringende Sky-

devaaben og hvad Andet, de havde ved Haanden. Frihedens Flag med
dens Orn vajede endnu stolt i det Fjerne, og under dets Ly forekom det

os, ligesom vore Nerver bleve styrkede ved ethvert af vore Trin.

Vi naaede vore Heste, bestege dem, og i hurtigt Lob satte vi ad

Orkenen til, idet enhver af os tog sin egen Vej. Da jeg kun havde redet

et lille Stykke, blev jeg af en ikke langt fra mig med Pistoler bevæbnet

Mand raabt an, idet han skreg : "Gud fordomme Dig, stands, eller jeg

skyder Dig!" Jeg foer dybere ind i Skoven, medens Forfolgeren tæt bagved
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mig gjentog Skriget : "Gud fordomme Dig, stands, eller jeg skyder Dig,"

indtil det omsider hendode i det Fjerne. Jeg red en Mil ind i Skoven,

standsede, bandt min Hest i et Krat, gik et Stykke og klavrede op i et

Træ for at oppebie Aftenens Frembrud.

Jeg var kun lidet vant til Bevægelse, og blev derfor saa udmattet

ved mine Anstrængelser, at jeg besvimede og formaaede derfor ikke at

stige ned af Træet, men maatte paa Grund af min Afkræftelse forblive i

min Stilling næsten en Time, men da kaldte jeg paa Herren ; han styr-

kede mig, saa at jeg blev istand til at stige ned. Imidlertid var min
Hest bleven los og var gaaet fra mig. Jeg maatte altsaa tage afsted til-

fods og fortsatte min Vandring i flere Dage og Nætter næsten uden Fode,

da jeg ikke gjerne onskede at blive seet af Nogen.

Efter fem Dages skrækkelige Lidelser af Hunger og Udmattelse

kom jeg endelig over Mississippi og befandt mig saaledes atter en Gang i et

Frihedens Land. Hr. Phelps var ogsaa lykkelig undkommen, men King
Foliet blev taget og fort tilbage igjen. . Luman Gibbs forblev i Fæng-

selet ; han var falden fra og blev en Forræder mod de Andre.'"

Nogle Maaneder efter blev nævnte King Foliet frikjendt og losladt

af Arresten, og sidst af Alle blev Apostaten Luman Gibbs sat paa fri

Fod, hvorved Josephs Ord til Fangerne paa Vejen til Independence gik

i bogstavelig Opfyldelse ; thi uagtet de havde udstaaet mange Lidelser og

ofte vare blevne truede paa Livet, var dog Ingen af dem bleven dræbt,

men Alle havde den Glæde igjen at mode deres Familier og Venner som

frie Mænd.
"Paa Grund af de Helliges Forfolgelser i Missouri," skriver Wilford

"Woodruff, "og deres stadige Udsættelse for Vejrets Ubehageligheder, bleve

mange af dem kastede paa Sygelejet efter deres Ankomst til Commerce

eller Nauvoo, som den senere blev kaldet ; og da der kun gaves et ringe

Antal brugbare Boliger der paa Stedet, lod Joseph sit Hus og sine Telte

stilles til deres Raadighed, men ved bestandig at pleje og betjene dem,

blev han snart selv angreben. Efter i nogle Dage at have været nodt til

at holde sig inde, onskede han meget, idet han overvejede sin Stilling, at

maatte blive istand til igjen at overtage sit Kalds Pligter. Om Morgenen

den 22de Juni stod han op fra sit Sygeleje og begyndte at administrere

til de Syge i sit eget Hus og Gaardsrum, og da han i den Herres Jesu

Kristi Navn befalede dem at staa op og blive helbredte, oprejstes de Syge

omkring ham paa alle Sider.

Mange laa syge langsmed Flodbredden, og Joseph gik op langsmed

Floden til det nedre Stenhus, der var beboet af Ældste Sidney Rigdon,

og helbredte alle de Syge, han traf paa undervejs. Iblandt disse var

ogsaa Henry G. Sherwood, som laa paa sit Yderste. Joseph stod ved

Indgangen til hans Telt og bod ham i Jesu Kristi Navn at staa op og
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komme ud af sit Telt, hvilket han gjorde og blev helbredet. Broder Ben-

jamin Brown og hans Familie laa ogsaa syge, og Forstnævnte syntes at

være lige ved Doden, da Joseph helbredte ham i Herrens Navn. Efter-

at have helbredet Alle, som laa syge langsmed Flodbredden saalangt

som til Stenbygningen, opfordrede han Ældste Kimball og nogle Andre til

at folge med sig over Floden og besoge de Syge i Montrose, hvor mange

af de Hellige havde taget Ophold i de gamle Kaserner, deriblandt liere

af de Tolv. Det forste Hus, som han besogte efter sin Ankomst dertil,

var det, som var beboet af Ældste Brigham Young, Præsidenten for de

tolv Apostlers Kvorum, der ogsaa laa syg. Saasnart Joseph havde hel-

bredet ham, stod han op og ledsagede Profeten paa hans Besog til Andre^

som vare i den samme Tilstand. De besogte ogsaa Ældsterne Wilford

Woodruff, Orson Pratt og John Taylor, som alle boede i Montrose og

som derpaa ledsagede ham videre. Det næste Sted, de besogte, var

Elijah Fordhams Hus. Man formodede, idet man traadte ind, at han

var ved at drage sit sidste Aandedræt, men Guds Profet gik hen til den

doeude Mænd, tog fat paa hans hojre Haand og talte til ham; Broder

Fordham forblev imidlerted taus, hans Ojne var stive som Glas og han

syntes ganske ubevidst om Alt, hvad der foregik omkring ham. Joseph

holdt hans Haand og saa for nogen Tid taust ind i hans Ojne, da pludse-

lig Broder Fordhams Udseende forandredes. Hans Syn vendte tilbage,

og idet Joseph spurgte ham, om han kjendte ham, svarede han i en lav

hviskende Tone "Ja." Joseph spurgte ham derpaa, om han havde Tro

til at blive helbredet. Han svarede: ''Jeg er bange, det er for sent

;

dersom De havde kommet for, tror jeg, jeg kunde være bleven helbredet."

Profeten sagde : Tror De ikke paa Jesum Kristum ?" Han svarede i en

svag Tone "Jo." Joseph stod oprejst og holdt endnu hans Haand i

Taushed nogle Ojeblikke, derpaa sagde han med meget hoj Rost : "Bro-

der Fordham, i Jesu Kristi Navn byder jeg Dig at staa op af din Seng

og vorde helbredet." Hans Roet var ligesom Guds Rost og ikke et

Menneskes. Det syntes, som om selve Huset rystede i sine Grundvolde.

Broder Fordham stod op af sin Seng og blev ojeblikkelig helbredet. Ef-

terat have befriet sig for Bindet om sine Fodder, klædte han sig paa,

spiste noget Brod og Mælk og fulgte derpaa Profeten ud paa Gaden.

Selskabet besogte dernæst Broder Joseph Bates Noble, som laa meget syg.

Han blev ogsaa helbredet af Profeten. Ved denne Tid begyndte de

Ugudelige at blive foruroligede, og fulgte Selskabet ind i Broder Nobles

Hus. Efterat Broder Noble var bleven helbredet, knælede Alle ned for

at bede. Broder Fordham forte Ordet, og medens han bad, faldt han

om paa Gulvet Profeten rejste sig, og idet han saa sig omkring, opda-

gede han, at der var et betydeligt Antal Vantroende i Huset, hvem han

derpaa befalede at fjerne sig. Da Værelset var bleven ryddet for de
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Vantro, kom Broder Fordham til sin Bevidsthed igjen og fuldendte sin

Bon.

Efterat have helbredet de Syge i Montrose, fulgte hele Selskabet Jo-

seph til Flodbredden, hvor han agtede at tage en Baad og vende tilbage

til Nauvoo. Medens man ventede paaBaaden, kom en Mand fra Vesten,

som havde seet, at de Syge og Doeude vare blevne helbredte, til Joseph

og bad ham, om han ikke vilde folge med ham til hans Hus og helbrede

to af hans Bom, som vare meget syge ; de vare Tvillinger og vare tre

Maaneder gamle. Joseph sagde ham, at han ikke selv kunde gaa, men

vilde sende en Anden i sit Sted. Han bad derpaa Ældste Wilford

AVoodruff at gaa med Manden og helbrede hans Born. Paa samme Tid

tog han et Silkelommetørklæde op af sin Lomme og gav det til Bro-

der Woodruff og sagde, at han der med skulde torre Børnenes Ansigter og

de skulde blive helbredte. "Saalænge," vedblev han, "som De bevarer

dette Lommetørklæde, skal det være Tegnet paa en Pagt mellem Dem
og mig." Ældste "Woodruff gjorde, som han var befalet ; Bornene bleve

helbredte, og han har bevaret Lommetorklædet til denne Dag.

Der gaves mange Syge, som Joseph ikke kunde besoge, men raadede

de Tolv til at gaa og helbrede dem, og mange bleve helbredte under

deres Hænder. Den følgende Dag, etterat ovennævnte Tildragelser havde

fundet Sted, sendte Joseph Æ.dsterne Geo. A. og Don Cariøs Smith op

langsmed Floden for at helbrede de Syge. De rejste opad Floden saa-

langt som til Ebenezer Eøbinsons Hus—een eller to Mile og giorde, som

de vare blevne befalede, og de Syge helbredtes."

Strax efter disse Tildragelser begyndte de Tolv, der vare kaldte til

at gaa paa Mission til England, at gjore Forberedelser til Rejsen, uagtet

de fleste af dem atter vare blevne syge, og Modstanderen sogte at lægge

alle mulige Hindringer ivejen for deres Rejse. Præsident Youngs Hel-

bred var saa daarlig, da han forlod sit Hjem i Montrose, at han ikke en-

gang uden Hjælp kunde begiva sig ned til Flodbredden, der kun laa et

Par hundrede Alen fra hans Bolig. Den 14de September 1839 tog han

Farvel med sin syge Hustru—der kun nogle Dage i Forvejen var nedkom-

met med et lille Barn—og sine Bom, der ligeledes vare syge og udeaf-

stand til at hjælpe hinanden. Han satte over Floden og ankom lykkelig

og vel til Broder Heber C. Kimballs Hus i Nauvoo, hvor han forblev syg

indtil den 18de i samme Maaned.

Parley P. Pratt havde efter sin Undvigelse fra Fængselet i Missouri

formaaet at erholde et Stykke Land i Nauvoo, hvorpaa han havde bygget

sig et Blokhus, som han nu solgte, og forskaffede sig derved Midler til sin

Rejse. I Forening med sin Hustru og tre Born samt Orson Pratt og

Hiram Clark forlod han Nauvoo den 29de August, og kjorte i sin egen

Vogn, forspændt med to Heste, omtrent 580 Mile gjennem Illinois og
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Indiana til Detroit, dengang Hovedstaden i Michigan, beliggende nærved

den vestlige Ende af Eriesoen. Efter et kort Ophold her solgte de deres

Kjorebefordriug, og fortsatte derpaa Rejsen med Dampskib og Jernbane

til New York, hvor Parley P. Pratt med Familie opholdt sig i omtrent 6

Maaneder, varetagende Kirkens Forretninger og prædikede Evangeliet

med megen Held.

Broder John Taylor var, da han og Ældste Wilford Woodruff for-

lode Nauvoo, ved god Helbred, men WoodrufF havde lagt syg af Kold-

feber i 2 Uger, og fra dette sit Sygeleje stod han op for at begive sig paa

sin Mission. Begge forlode deres Familier i Montrose syge, fattige og

hjælpelose. Den 8de August tiltraadte de i Forening Rejsen foruden

Pung eller Taske, men just som de vare ifærd med at forlade Nauvoo,

forærede Ældste Parley P. Pratt Broder "Woodruff en Pung, og Ældste

Heber C. Kimball gav ham en Dollar.

I Macomb McDonough County, Illinois, afholdt de en Konference,

som tillige overværedes af Samuel H. og Don Carlos Smith, to af Josephs

Brodre. Medens de opholdt sig her, modtog Ældste Taylor en Hest i

Foræring af George Miller og en Saddel af Broder Johu Vance. De
fortsatte derpaa Rejsen til Springfield, hvor han solgte Hesten for at

dække Omkostningerne ved Trykningen af et Skrift, som han udgav om
de Helliges Forfølgelser i Missouri. Fra dette Sted bleve de befordrede

videre af Fader Coltrin. Efterat have naaet Staten ludiana, blev Ældste
Taylor, som indtil nu havde nydt god Helbred, syg. Han besvimede

flere Gange, og den 28de August faldt han pludselig til Jorden, som om
han var bleven ramt af et Slagtilfælde. De fortsatte ikkedestomindre

deres Rejse og ankom snart efter til Broder Horace S. Eldredges Hus,
hvor Ældste Taylor blev paa det Omhyggeligste plejet og betjent; men
da han atter forlod dette Sted, blev han værre, og maatte omsider tage

ind paa et Hotel i Germantown, ludiana, indtil hans Sygdom godt og vel

var overstaaet.

Ældste Woodruff, som endnu af og til havde Feberanfald, fortsatte

sin Rejse efter Broder Taylors Opfordring med Fader Coltrin til Cleve-

land, Ohio. Derfra rejste han over Soen og ad Kanalen til Albany, New
York, hvorfra han tog med Posten til sin Faders Hjem i Farmiugton
Connecticut. Aakommeu did, blev han snart kastet paa SygeK-jct og
maatte holde Sengen i omtrent lo Dage, medens hans Forældre kun havde
lidet Haab om, at han igjen vilde komme sig. Imidlertid afgik en af
hans Onkler i Avon City ved Dodeu; paa sin Dodsseng cinskede

denne, at Broder "Woodruff skulde komme og holde Ligtalen over ham.
Han stod derfor op af sin Seng, kjorte sex Mile i det kolde Vejr og holdt

Ligtalen for en stor Forsamling af fordums Venner og Bekjendte. Fra
denne Stund af var han fuldkommen rask og Feberen forlod ham. Strax
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derpaa fortsatte han sin Rejse til New York og besogte siden Long
Island og andre Dele af Landet, hvor han prædikede Evangeliet, naar-

somhelst Lejlighed gaves, indtil Ældste Taylor ankom til New York.

Oniendskjondt Broder Taylor befandt sig iblandt Fremmede, var

han dog ikke forladt. Herren oprejste ham Venner, som toge megen In-

teresse i hans Velfærd og Bedring. For han var istand til at gaa om-

kring eller staa og prædike, skaffede de ham Raadhuset til at holde For-

samling i. En talrig Forsamling gav Mode, og han prædikede til dem, sid-

dende i en Stol. Mange Ting of Interesse forefaldt under hans Ophold
her, som Pladsen dog ikke tillader os at berore. Saasnart som han var

istand til at drage videre, tog han med Posten til Dayton, Ohio, mon stand -

sede undertiden og prædikede undervejs. Under et Forsog paa at besoge

en Gren af Kirken i denne Egn, havde han et nyt Anfald af sin Sygdom
og maatte igjen gaa tilsengs. Medens han laa syg i Dayton, ankom og-

saa Brodrene Geo. A. Smith, Theodore Turley og Reuben Hedlock dertil.

I Forening med disse begav han sig atter paa Rejsen, og da de vare an-

komne til Cleveland, fandt de her Præsident Young og Ældste Heber O.

Kimball, med hvem de derpaa rejste sammen til Kirtland. Under deres

Ophold her bleve flere Forsamlinger afholdte i Templet, og om Sondagen

den 17de November 1839 modtoge Ældsterne Taylor og Turley deres

Begavelser i Herrens Tempel ; Præsident Young salvede Ældste Taylor,

og Daniel S. Miles, en af Præsidenterne for de Halvfjerds, salvede Bro-

der Turley. De rejste derpaa alle videre til Staten New York, hvor de

fleste af Brodrene standsede og prædikede, medens Ældsterne Turley og

Taylor fortsatte deres Rejse til Staden New York, hvortil Broder Taylor

ankom med kun een Cent i Lommen. Broder WoodrufF var allerede der.

Imidertid aabuede Herren Udvej for dem, saa at de erholdt Midler til at

betale for deres Rejse over Havet, og den 20de Decbr. 1839 afsejlede de

fra New York og ankom til Liverpool den Ilte Januar 1840.

Præsident Brigham Young, der, som man vil erindre, ankom syg til

Broder Heber C. Kimballs Hus i Nauvoo, forlod forst i Forening med
denne nævnte By den ISdeSeptbr. 1839. Den forste Dag tilbagelagde de om-
trent fire Mile i en Vogn og toge om Aftenen ind til Broder O. M. Duel. De
vare endnu saa svage, at da de ankom dertil, maatte Scister Duel hjælpe

Skytsdrengen med at lofte deres Kufferter af Voguen. Den næste Dag kjorte

Duel dem 16 Mile til Lima og overrakte dem ved Afskeden en Solvdollar

hver. Fra dette Sted kjorte de videre til Fader Mikesell i Nærheden af

Quincy, hvor de opholdt sig et Par Dage. Deres Helbred begyndte nu

at blive bedre, og de afholdt en Del Forsamlinger og prædikede til Fol'

ket. Den 23de ankom ligeledes Brodrene Geo. A. Smith, Reuben Hed-
lock og Theodore Turley til Quincy. Disse Brodre havde forladt Nauvoo
den 21de s. M. Broder Geo. A Smith efterlod sine Forældre samt en Broder
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Og Soster syge i en Stald og saa svage, at den Eae neppe var istand til at

give den Anden en Drik Vand. For han forlod Nauvoo, aflagde han

et Besog i Profeten Josephs Hus, hvor han? Onkel Joseph Smith sen. laa

fængslet til Sygelejet. Idet han traadte ind i Værelset, fik den Gamle

Oje paa ham^og udbrod smilende: "Hvem har berovet Kirkegaarden sit

Offer?" Trods sin Sygdom og sin Families ugunstige Omstændigheder for-

blev han urokkelig i sin Beslutning at gaa og udfore sin Mission. Hans

Onkel velsignede ham og sagde, at han skulde gjenvinde sin Helbred,

udfore meget Godt paa sin Mission og vende tilbage i god Behold.

Broder John S. Fulmer forærede ham en Hest, men da han var

for svag til'at ride, maatte han kjore med Broder Turley, medens Ældste

Hedlock besteg hans Hest. Turley, som ogsaa var meget syg og

afkræftet, paatog sig at kjore, men inden han havde kjort en Mil, væltede

Vognen, som faldt over dem begge. I denne Stilling laa de, indtil Broder

Hedlock fik loftet Vognen af dem og hjulpet dem op igjeu.

Fra Quincy droge Brodrene i Forening videre og standse ie kun af

og til paa Vejen for at udhvile sig og afholde Forsamling blandt de Hel-

lige, indtil de den 17de Oktober ankom til Terre Haute i Indiana. En
Del af Vejen befandt Præsident Young sig saa upasselig, at han ikke

formaaede at sidde oprejst, af hvilken Aarsag man lavede en Seng til

ham i Vognen, og paa denne ikke meget behagelige Maade ankom han til

nævnte By, hvor han og Ældste Heber C. Kimball toge ind til Doktor

Modisett, der rigtignok var et Medlem af Kirken, men som efter Be-

skrivelsen at domme ikke var meget af en Hellig. De andre Brodre toge

Ophold hos en Broder ved Xavn Milton Stowe, der boede i en af Dokto-

rens Huse. Aftenen efter deres Ankomst blev Heber C. Kimball syg.

Doktoren sagde, han kunde give ham Noget, som vilde kurere ham.
Han gav ham ogsaa Noget, men det traf sig at være en Spiseskefuld Mor-
fin. Doktoren var nemlig saa beskjæuket, at han ikke vidste, hvad han
gjorde. Hans Kone saa ham iskjænke Giften, men turde ikke sige No-
get, skjcindt hun troede, det vilde dræbe Broder Kimball. Strax efter

faldt han helt bevidstlos om paa Gulvet. Præsident Young ilede ham
ojeblikkelig tilhjælp og spurgte, hvad det var. Doktoren havde givet ham.
Det blev ham da fortalt, at det var Morfin. Saasnart Broder Kimball
var kommen sig saavidt, at han kunde tale, bod han dem ikke være
bange, thi, sagde han, han skulde ikke do denne Gang. Præsident Young
plejede ham hele Natten; han vadskede ham fem Gange og skiftede hver

Gang hans Undertoj. I Begyndelsen var hans Legeme bedækket med
tyk Sved, men henimod Morgenstunden begyndte Uddunstningen at

blive mere naturlig. Dagen efter befandt han sig hetydelig bedre, men
var dog ikke istand til at fortsætte Rejsen tilligemed de ovrige Brodre. I

Forening med Præsident Young blev han derfor tilbage i Terre Haute>
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medens deres Rejsefæller den 18de Oktober begave sig paa Vejen til

Kirtland, Ohio, For de alligevel toge bort, gav Præsident Young og

Kimball dem alle de Penge, de havde, med Undtagelse af fem Dol-

lars.

Den 23de Oktober forlode Præsident Young og Kimball Terre

Haute. Doktor Modisett lod sin Son fore dem i sin Vogn 20 Mile til Ad-
dison Pratts Hus, hvorfra de af Broder A. W. Babbittbleve forte videre

til Pleasant Garden. I denne Egn forbleve de nogle Dage og prædikede

til Folket. Da de havde forladt dette Sted, standsede de kun een Nat?

for de naaede Bellville. Herfra toge de videre med Postvogn, men da de

stege ind i Vognen, ventede de ikke at blive istand til at kjore ret langt,

thi Alt, hvad de havde i rede Penge, belob sig kun til ISi Dollars.

De kjdrte saalangt som til Indianapolis, hvor de betalte for deres Rejse

og fandt, at de havde Midler nok til at fortsætte Rejsen til Richmond i

Indiana. Da de ankom dertil, fandt de, at de havde Penge nok til at

fore dem til Dayton, Ohio. Her var det deres Mening at standse og

prædike, indtil de saa sig istand til at tage videre ; men da Præsident

Young begav sig hen til sin Kuffert for at fremtage af samme de nod-

vendige Penge til at betale sin Regning med, fandt han, at de havde til-

strækkelig til at fore dem til Columbus. Ved at betale sin Regning her,

opdagede han, at de endnu havde Penge nok til at fore dem til Wooster.

Da han atter paa dette Sted gik hen til sin Kuffert forat hente Penge til

at betale sin Regning etc, fandt han til sin store Forundring, at de hav-

de nok til at fore dem til Cleveland.

Den næste Dag var Sondag den 3die Novbr. Medens de gik ned ad

Gaden fra en Forsamling, som de havde overværet, modte de Broder

Kimballs Svigerfader, der havde forladt dem i Terre Haute paa samme
Tid som Geo. A. Smith og de andre Brodre. Broder Kimball var den-

gang saa syg, at han ikke ventede at se ham ilive igjeu. Da de derfor

atter traf sammen, var hans Svigerfader i hoj Grad forbauset over at se

ham og troede at se et Gjenfærd for sig. De modte snart de ovrige Brod-

re og havde et behageligt Gjensyn. Samme Dag toge de videre med Pos-

ten og ankom til Kirtland om Aftenen. Da de naaede dette Sted, havde

Præsident Young kun 12} Cents tilbage.

Ved at gjore et Overslag over sine og Broder Kimballs Udgifter, op.

dagede han, at udaf de 13} Dollars, som de havde i Pleasant Garden,

havde de udbetalt 87 Dollars. De havde rejst over 400 Mile med Pos-

ten, for h%nlket de havde betalt fra 8 til 10 Cents pr. Mil. De havde spist

tre Maaltider hver om Dagen, og hvert Maaltid havde kostet dem 50

Cents. Hver Nat de laa over, havde de betalt 50 Cents i Logi. Trods alt

dette, vidste de, at da de forlode Pleasant Garden havde de kun 13} Dol-

lars. Deres Penge vare paa en forunderlig Maade ved Guds Kraft blev-
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ne forogede, og paa Grund heraf vare de blevne istand til at fortsætte

deres Rejse.

Da Missionærerne den 20de Novbr. forlode Kirtland, vare de ved

daarlig Helbred, og nogle af dem vare mere skikkede for et Hospital end

en Rejse. De toge med Dampskibet fra Fairport ved Eriesoen til Buf-

falo. I Lobetaf Natten opstod der en stærk Storm paa Soen, og Præsi-

dent Young gik op paa Dækket. Medens han opholdt sig der, folte han

sig paavirket af Aanden til at bede til Faderen i Jesu Navn og byde Vin.

den lægge sig. Dette gjorde han og Vinden ophorte.

Fra Buffalo toge de videre med Postvogn og Jernbane til Aubum i

Staten New York, hvor Selskabet derpaa oploste sig, idet Brodrene Taylor

og Turley fortsatte Rejsen til Staden New York og de Andre spredte sig

i forskjellige Retninger, dels for at prædike Evangeliet og dels for at

besoge Slægtninge og Venner. I Hamilton, Madison County, modtog

Præsident Young af de Hellige Klæde til en Overfrakke, som en af Sos-

trene syede for ham, hvilken kom ham til stor Nytte, eftersom han hele

Tiden paa Vejen fra Nauvoo af Mangel paa en Overfrakke havde maattet

benytte et Tæppe, som han bandt om sig ved Hjælp af et Skjærf. I

Begyndelsen af Januar 1840 besogte han i Forening med Broder Geo. A.

Smith Ny-Englands Stater, hvor de arbejdede med Flid og Nidkjærhed i

Evangeliets Tjeneste til Slutningen af samme Maaned, da de lykkelig og

vel ankom til New York.

I denne Stad og dens Omegn vedblev Præsident Young og Æld-

sterne H. C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Geo. A Smith og

Reuben Hedlock at holde Forsamlinger og prædike i noget over en Maa-

neds Tid med nogenlunde Held. Omtrent 40 Personer bleve strax dobtei

medens mange andre overbevistes om Sandheden og en Tid efter kom
frem og lode sig dobe. Den 9de Marts 1840 afsejlede de alle fra New York

med Paketskibet " Patrick Henry " til Liverpool. Da Skibet forlod New
Yorks Havn, gjenlod Strandbredden af de Helliges Sang "The gallant

ship is under way," indtil de ikke længere kunde hores fra Skibet

Brodrene maatte nojes med Plads som tredie Klasses Passagerer og

maatte selv forsyne sig med Proviant og Sengklæder. For Overfarten

betalte de 18 Dollars og gave Kokken een Dollar hver for Madtillavning

etc. Efter en besværlig Rejse, som varede i 28 Dage, hvoraf der i 6 Dage

var en temmelig stærk Blæst og i 3 a 4 Dage en alvorlig Storm, ankom
de til Liverpool den 6te April. Præsident Young og Brodrene H. C.

Kimball og P. P. Pratt stege i en Baad og roede iland. Idet Præsident

Young for forste Gang betraadte Englands Jordbund, gav han sine

Fcilelser Luft i et lydeligt Raab af Hosianna. Efterat have forskaffet

sig et Værelse, afholdt de en Forsamling, node Nadveren sammen og op-

sendte deres Tak til Gud for hans Beskyttelse og Varetægt, medens de be-
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fandt sig paa Havet, samt anraabte ham om at aabne Vejen for dem, saa

de maatte blive istand til med Held at udfore deres ansvarsfulde Mis-

sion.

Efter alle deres Lidelser og Prover havde de nu alle tilsidst naaet

Europa. De havde lagt Grundstenen til Herrens Hus i Far West og

paa dette Sted taget Farvel med de Hellige for at afgaa til Nationerne;

de havde krydset det mægtige Dyb og vare endelig i god Behold ankom-

ne til deres Bestemmelsessted. Hvor stor maa ikke deres Glæde have

været, naar de i Liverpool skuede tilbage paa Alt, hvad de hvad gjen-

nemgaaet, og overvejede, hvorledes Herren paa saamange vidunderlige

Maader havde styrket og bevaret dem.

Vi ville her forlade Brodrene i England for eu Stund og fore Læseren

tilbage til Nauvoo og dens Omegn, hvor vi finde Joseph ivrig beskjæfti-

get med at varetage Kirkens Tarv og Interesser.
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EN OG TYVENDE KAPITEL.

Nauvoo og Omegn gjores til en Stav af Zion.—Det forste Numer af ''The Times

and Seasons^^ udkommer.—Joseph Young sen, dor.—Joseph m. Fl. tager til

Washington.—Udviser stor Aandsnærværelse og Mod undervejs.—Ankom-

mer tilligemed de Ovrige til sit Bestemmelsessted og har en Sammenkomst

med Præsident Van Buren.—Rejser derpaa videre til Philadelphia, men

vender kort efter tilbage til Washington, hvor han atter har en Sammen-

komst med Van Buren.—Uddrag af et interessant Brev.—Ældste Orson

Hyde beskikkes en Mission til Joderne.—Biskop Edward Partridge|og Joseph

Smith sen. afgaa ved Doden.—Ældste Robert B. Thompson holder Ligtalen

over Fader Smith.

Den 5tc Oktober 1839 tog en General-Konference af Kirken i Nau-

YOG sin Begyndelse og varede i tre Dage, ved hvilken Joseph Smith jun.

ved Forsamlingens enstemmige Votum blev valgt til Konferencens Præ-

sident og James Sloan til Skriver. Joseph holdt ved denne Lejlighed en

længere Tale om Kirkens Tilstand, om de Vanskeligheder, de Hellige

havde havt at kjæmpe med og om Maaden, hvorpaa d^ vare komne til

dette Sted. Han spurgte derpaa Brodrene, hvad deres Anskuelser vare

med Hensyn til at gjore Stedet til en Stav af Zion, og da de vare af sam-

me Mening som han, blev det enstemmig vedtaget at organisere en Stav

af Zion paa dette Sted, hvortil de Hellige kunde indsamles. Folgende

Embedsn æud^bleve derpaa beskikkede, nemlig William Marks til Præ-

sident, Biskop Whitney til Biskop for det midterste Ward, Biskop Par-

tridge for det overste og Biskop Kuight for det nederste Ward; George

W. Harris,' Samuel Bent, Henry G. Sherwood, David Fulmer, Alpheus

Cutler, William Huntington, Thomas Grover, Newel Knight, Charles C.

Rich, David Dort, Seymour Bruuson og Lewis D. Wilson til Medlem-

mer af lldjraadet.

Dernæst blev det bestemt, at en Gren of Kirken skulde oprettes paa

den anden Side af Floden i Iowa Territorium, over hvilken Ældste John

Smith, Geo. A. Smiths Fader, blev beskikket til Præsident. Alanson

Ripley beskikkedes til Biskop, og Asahel Smith, John M. Burk, A. O.

Smoot, Richard Howard, Willard Snow, Erastus Snow, David Pettigrew?

Elijah Fordham, Edward Fisher, Elias Smith, John Patten og Stephen

Chasb valgtes til Me«".lemmer af Hojraadet. Ligeledes blev det vedtaget

at beskikke Dommer Elias Higbee til at ledsage Joseph og Sidney Rig-

don til Staden Washington lor at fremlægge for de Forenede Staters Ko&-
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gres de Helliges Klager over Pobelens Udskejelser i Missouri. Disse

Brodre vare nemlig i Forvejen blevne beskikkede ved de Helliges Votum
til denne Mission.

I samme Maaned (Oktober) udkom det forste Numer af " The Times

and Seasons," et religiost Blad, der udkom maanedlig i Flyveskrift-For-

mat, og udgaves i Nauvoo, Hancock County, Illinois, af Josephs Broder,

Don Carlos Smith og Ebenezer. Robinson under Firmaet Robinson &
Smith som Udgivere,

Den 12te Oktober afgik Præsident Youngs Fader, John Young sen.,

i sit 77de Aar ved Doden i Quincy, Adams County, Illinois. Han havde

været Soldat under Revolutionen og hensov under Indflydelsen af den

Tro, som opholdt hans Sjæl i Dodens Kvaler, i et herligt Haab om
Udodelighed. Han beviste derved tilfulde for Alle, at den Religion, han

glædede sig ved i Livet, var istand til at yde ham Bistand i Doden, og

faldt som en Martyr for Jesu Religion, thi hans Dod var en Folge af

hans Lidelser under de grusomme Forfolgelser i Missouri.

Den 29de s. M. forlode Joseph, Sidney Rigdon, Elias Higbee og

O. P. Rockwell Nauvoo for at afgaa til Washington, For de naaede

Springfield, traf de sammen med Dr. Robert D. Foster, og da Sidney

Rigdons Helbred var mindre god, besluttede han at fdlge med dem.

Fra dette Sted fortsatte de Rejsen i deres Vogne, men da Vejene vare

saa slette og Sidney Rigdons Helbred saa daarlig, kunde de ikke rejse

meget hurtig. Joseph, som desuden folte, at han allerede burde være i

Washington, forlod derfor sine Rejsefæller og begav sig i Forening med
Dommer Higbee ad den korteste Vej til Washington. Medens Ae endnu

befandt sig paa Bjergene et Stykke Vej fra denne Stad, hændte det, at

medens deres Kudsk gik ind paa et Værtshus for at tage sig et Glas Grog,

bleve deres Heste sky og satte afsted i fuld Fart ned ad Bakken. Joseph

overtalte sine Rejsefæller til at blive roligt siddende paa deres Pladse,

men maatte holde paa en Kvinde for at hindre hende fra at kaste sit lille

Barn ud af Vognen. Passagererne vare overordentlig bange, men Joseph

brugte enhver Overtalelse for at berolige deres Folelser, og idet han

aabnede Doren, holdt han sig ved Siden af Vognen det bedste, han kunde,

var saa heldig at komme op paa Kudskesædet, fik fat paa Tommen og

standsede Hestene, efterat de havde lobet to eller tre Mile, og hverken

Vogn, Heste eller Passagerer kom til nogen Skade. Hans Opforsel blev

omtalt med den storste Ros, og intet Sprog kunde udtrykke Passagerernes

Taknemmelighed, da de befandt sig i Sikkerhed og Hestene vare blevne

rolige. Der var en Del Medlemmer af Kongressen iblandt Passagererne,

som foresloge at indgive en Beretning om det Skete til denne Forsamling,

do de troede, at en saadan Daad vilde blive belonnet af det Offentlige

;

men da de ved ai erkyndige sig om hans Navn, fandt ud, at det var
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Joseph Smith, "Mormon -Profeten," som de kaldte ham, horte man ikke

mere Noget til deres Ros, Taknemmelighed eller Belonning,

Den 28de November ankom de begge til Washington og begave sig

den folgende Dag til Præsident Van Burens Bolig, det saakaldte Hvide

Hus, og bleve strås forte til en af de overste Etager, hvor de modte Præ-

sidenten og bleve forte til hans Modtagelsesværelse. Her overrakte de

ham deres Anbefalingsskrivelser, og saasnart han havde læst en af dem,

saa han paa dem med et skummelt Blik og sagde : "Hvad kan jeg gjore?

Jeg kan Intet gjore for Eder. Dersom jeg gjorde Noget, vilde jegkomme

i Konflikt med hele Staten Missouri." De lode sig dog ikke afskrække

heraf, men fordrede en Undersogelse og lode ham paa samme Tid vide,

at de onskede at nyde deres konstitutionelle Rettigheder som andre Bor-

gere. Han lovede da at overveje, hvad han havde sagt, og bemærkede,

at han folte Medlidenhed med dem paa Grund af deres Lidelser. Derpaa

spurgte han dem, hvori de Helliges Religion adskilte sig fra alle andre

Religioner. Joseph forklarede ham Forskj ellen, og bar et kraftigt Vid-

nesbyrd om dens Sandhed.

Van Buren gjorde ikke noget gunstigt Indtryk paa Joseph. Han

beskrev ham som " en lille Mand med rodlig Ansigtsfarve, blondt Haar

og almindelige Ansigtstræk. Han har et skummelt Aasyn og et fyldigt,

men uproportioneret Legeme, og for endelig at komme lige til Sagen, han

er saa fuld af Fordomme, (thi han bedomte vor Sag, forend han fik

undersogt den), at det ikke var os muligt at bibringe ham Sandhed."

Efter deres Sammenkomst med Præsident Van Buren, besogte de

Kongressens Medlemmer fra Illinois og overrakte dem deres Anbefalings-

breve etc. Disse vare i Almindelighed tilbojelige til at begunstige Joseph

og de Helliges Sag, hvilket havde sine gode Grunde. De Hellige, der vare

flyttede til Illinois, vare nemlig talrige, og de Mænd eller det Parti, til

hvis GuMst deres Stemmer ved et Valg kastedes, vare vis paa at gaa af

med Sejren, eftersom de to store politiske Partier i Staten Illinois paa

den Tid vare omtrent lige stærke. De nævnte Kongresmedlemmer vid-

ste dette, og som Politikere laa det i deres Interesse at gjore, hvad de

kunde, for de Hellige. De modte derfor sammen, og vedtoge efter noje

at have droftet Sagen, at udfærdige en Memorial og Petition, som ved

Dommer Young, Senator fra Illinois, skulde forelægges Senatet. Man for-

ventede derpaa, at Sagen med alle tilhorende Dokumenter vilde blive

henvist til den rette Komite og blive trykt; men trods alle deres Anstræn-

gelser og de tilvejebragte edelige Vidnesbyrd og Dokumenter, havde det

dog ingen Virkning paa Kongressen. Hverken Præsidenten, Senatet eller

Repræsentanternes Hus vilde gjore Noget for at kalde Staten Missouri

til Regnskab for de barbariske Handlinger, som Indvaanerne af denne

Stat havde begaaet imod frie og uskyldige amerikanske Borgere. Kirken
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havde appelleret til Guvernorer, Dommere og Regenter, og ved dens Præ-

sident appellerede den nu til Nationens overste Magistrat og Kongressen,

hvor enhver Stat i Republiken var repræsenteret—de hqjeste Authorite-

ter i Landet, Der var ingen Hjælp at erholde af nogen af dem og folge-

lig intet Andet at gjore end roligt at overlade det Hele i en retfærdig

Guds Haand, som i sin egen bestemte Tid vil tale sit Folks Sag.

Det er interessant at læse Josephs Mening om de Mænd, som han
kom i Berorelse med under sit Ophold i Washington. " I Almindelig-

hed," siger han, "er der kun liden Fasthed og hæderlig Opforsel iblandt

dem, der ere sendte hertil for at repræsentere Folket, men derimod en

god Del Pragtsyge og Forfængelighed. Der lægges en stor Begjærlighed

for Dagen efter at vise sin Veltalenhed ved de ubetydeligste Lejligheder

—og saa megen Etikette, idet mau bukker og skraber, snor og vender sig

for at vise deres taabelige Vittighed, at det forekommer os, de derved

snarere vise deres Naragtighed end den virkelige Værdighed, som som-

mer sig for en saa stor Nations Repræsentanter som vor. Dog er der

nogle Undtagelser."

Fra Washington tog han med Jernbane til Philadelphia, hvor han
ankom den 21de December. Brodrene Rockwell og Higbee fulgte efter

med deres Kjorebefordring. Sidney Rigdou forblev tilbage syg under

Doktor Fosters Lægebehandling. Joseph tilbragte nogen Tid i Phil-

adelphia med at prædike og besoge de Hellige fra Hus til Hus. Under
sit Ophold der, blev der givet ham Lejlighed til at prædike i en stor og

rummelig Kirke for en Forsamling paa omtrent 3000 Mennesker. Ældste

Rigdon, der nu var kommen sig en Del og atter var trufiet sammen med
Joseph i Philadelphia, talte forst og dvælede ved Evangeliet, hvis Prin-

ciper han beviste af Bibelen. Da han var færdig, rejste Joseph sig

ligesom en Love, der var ifærd med at brole; og idet ban var fuld af den

Hellig-Aand, talte han med stor Kraft og bar Vidnesbyrd om de Syner,

han havde havt, om Euglebesog og Maaden, hvorpaa han fandt Pladerne,

hvorfra han senere ved Guds Gave og Kraft oversatte Mormons Bog,

Han begyndte med at sige, at dersom ingen Anden havde Mod til at

vidne om saa herligt et Budskab fra Himmelen og om Opdagelsen af saa

herlig en Optegnelse, folte han til at gjore det som en Pligt imod Folket

og overlade Resultatet i Guds Haand. Den hele Forsamling var ligesom

bedovet og elektriseret over, hvad de havde hort, og [store Skarer bleve

strax efter dobte i Philadelphia og Omegn, medens paa samme Tid

Grene sprang op hist og her i forskjellige Retninger.

I Slutningen af Januar 1840 forlod han atter Philadelphia, for i

Forening med Brodrene Higbee, Rockwell og Foster at begive sig tilbage

til Washington, hvor han paany havde en Sammenkomst med Van Bu-

ren, der denne Gang behandlede ham meget uhotiigt. Det var med den
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storste Uvillie, at han vilde lytte til, hvad han havde at sige og som Svar

udtalte hin Sentents, der med Rette har opnaaet en saa vidstrakt Kund-

barhed iblandt de Sidste-Dages Hellige :
" Mine Herrer, Eders Sag er

retfærdig, men jeg kan Intet gjore for Eder, og dersom jeg tager Eder i

Forsvar, vil jeg tabe Missouris Stemme." Med Hensyn til denne Sam-

menkomst bemærker Joseph :
" Hans hele Fremfærd beviste, at han var

en Embedsjæger, at Indbildskhed var den fremherskende Lidenskab hos

ham, og at enhver Folelse for Ret og Retfærdighed var ham fremmed.

Jeg fandt, at han var en Mand, som jeg ikke med god Samvittighed kun-

de understotte som Hoved for vor ædle Republik," Han havde tillige

en Sammenkomst med John C. Calhoon, Senator fra Syd-Carolina, hvis

Opforsel imod ham passede daarlig til hans Stilling. Under sin Samtale-

med ham angaaende de Helliges Forfolgelser ytrede denne beromte Stats-

mand: " Det angaar et kildent Sporgsmaal, nemlig Sporgsmaalet om
Statsrettigheder ; det gaar ikke an at rore op i det." En anden Senator

ved Navn Henry Clay, som han ogsaa personlig henvendte sig til, bemær-

kede koldt : "De gjorde bedre i at drage til Oregon."

Joseph, som ved forskjellige Lejligheder havde havt Anledning til at

lade sig hore offentlig under sit Ophold i Washington, fandt en af sine

Prædikener kortelig rapporteret af et Kongresmedlem, hvoraf vi hid-

sætte Folgende.

" Washington, den 6te Febr. 1840.

Min ]gære Marie!

Forrige Aften gik jeg hen for at hore Josej)h Smith, den beromte

Mormon, fremsætte sin Lære. Jeg tilligemed adskillige Andre nærede

det Onske at lære at forstaa hans Gruudsætninger, saaledes som han selv

fremsætter dem.

Han er ikke en dannet (educated) Mand, men han er ligefrem, klog

og skarpsindig. Alt, hvad han siger, bliver sagt paa en Maade, at det

efterlader det Indtryk, at han er oprigtig. Der er ingen Letsindighed,

ingen Fanatisme, ingen Mangel paa Værdighed i hans Adfærd- Han ser

ud til at være i en Alder mellem fyrretyve og fem og fyrretyve Aar, er

over Middelstorrelse, og hvad I Damer vilde kalde en meget godt udse-

ende Mand. I hans Klædedragt er der ikke noget Særegent, men han

ligner deri en fordringslos Borger. Af Haandtering er han Landmand,

men er ojensynlig godt belæst. * * *

I hele hans Tale, som optog over to Timer, udtrykte han ikke Noget,

der i mindste Maade gik ud paa at fordærve Samfundets Moralitet eller

nedværdige Menneskene. Derimod var der Meget i hans Lærdomme,

som vilde formilde Menneskenes Folelser mod hverandre, hvis de bleve

efterfulgte,og som vilde gjore dem fornuftigere,end de i Almindelighed ere.
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Der var ingen Heftighed, ingen Forbitrelse i hans Tale. Hans Religion

synes at bestaa i Ydmyghed og Mildhed. * * *

Gjennem hele sin Tale lagde han tydeligt sin Menneskekjærlighed og
Overbærenhed for Dagen. Mormon-Bibelen, sagde han, var given ham
direkte fra Himmelen. Dersom dens Forfatter var paa Jorden, da var

det ham (Smith), men den Ide, han onskede at indprænte, var, at han
havde nedskrevet den saaledes, som det blev dikteret ham af

Gud. * * *

Min Mening om Mormonerne har forandret sig. De ere et forurettet

og æreskjændet Folk. * * *

Din hengivne Mand,

L. M. Davis.

E. S. Jeg forglemte at sige, at han ikke tror paa Barnedaab eller

Bestænkelse, men Daab ved Nedsænkelse efter Otteaars-Alderen."

Omtrent 491 Personer havde indgivet Fordring paa Skadeserstatning

at Staten Missouri til et Belob af 1,381,044 Dollars, men dette var ikke

Alt. En Mængde lignende Fordringer havdes i Behold, angaaende hvil-

ke Joseph sagde, at "om de ikke snart blive betalte, ville de inden lang

Tid udgjore en net Sum, naar Renterne blive tillagte." Da han fandt,

at det vilde være omsonst at tove længere i Washington og besvære Præsi-

denten eller Kongressen med de Helliges retfærdige Fordringer om Be-
skyttelse og Gjenoprejsning, forlod han denne Stad i Forening med Bro-

der O. P. Rockwell og Dr. Foster og begav sig den 6te Februar 1840 paa
Hjemvejen. Dommer Higbee, der var den Eneste, som forblev tilbage,

havde endnu nogle Sammenkomster med Komiteen, men .hans Bestræbelser

vare uden Nytte. De vare imod, at Kongressen skulde foretage Noget
ved Sagen, og henviste de Hellige til Missouris egen Legislatur og
Domstole.

Joseph og Brodrene toge derpaa med Jernbane og Postvogn til Day,
ton, Ohio, hvor de fandt deres Heste, som de havde efterladt ' der paa
Henrejsen til Washington, i god Behold. Broder Rockwell forblev til-

bage i Dayton, medens Joseph og Doktor Foster fortsatte Rejsen tilhest.

Da Vejene vare overordentlig slette, var Rejsen meget langsom og træt-

tende.

"Onsdag den 4de Marts," skriver Joseph, "ankom jeg i Sikker-

hed til Nauvoo efter en trættende Rejse gjennem Sne og Snavs, efterat

have været Vidne til mange oprorende Handlinger, udovede af Regje-

ringens Embedsmænd, hvis eneste Formaal skulde være Folkets Fred,

Velstand og Lykke; men istedet derfor opdagede jeg, at den offentlige

Mening og personlige Interesser var DrivQedren hos disse Magthavere.

Mit Hjerte bloder i mig, naar jeg formedelst den Almægtiges Syner ser
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denne Nations Ende, dersom den vedbliver at ringeagte dens gode Bor-

geres Raab og Bonner, saaledes som den hidtil har gjort og endnu

gjor.

Jeg har ogsaa paa min Rejse nydt mange dyrebare Ojeblikke iblandt

de Hellige.

Paa min Hjemrejse undlod jeg ikke at udraabe Martin Van Burens

Uretfærdighed og Fornærmelser imod mig og et forurettet Folk, hvilket

vil have sin Virkning paa den offentlige Mening. Maatte han aldrig i-

gjen blive valgt til nogen Tillidspost eller komme til at beklæde nogen

Værdighed, ved hvilken han kunde undertrykke de Uskyldige og lade

de Skyldige gaa fri!"

Idet han omtaler Regjeringens Afslag med Hensyn til at give de

Hellige Oprejsning for deres Forurettelser, siger han: " Siden Kongres-

sen afslog at skaffe os Ret, har Herren begyndt at hjemsoge Landet, og

han vil vedblive dermed, hvis Folket ikke omvender sig; thi dets Ind-

byggere som Nation betragtet staa nu som skyldige i Mord, Roveri og

Plyndren, da de have nægtet at beskytte deres Medborgere og haandhæve

Retfærdighed ifolge deres egen Konstitution."

Den 6te og 7de April blev der afholdt en Konference i Nauvoo, hvor

Joseph selv var tilstede og præsiderede, og under hvilken han gav de Hel.

lige megen Lærdom og Undervisning. Ældste Orson Hyde holdt et læn-

gere Foredrag for Konferencen og sagde, at der for nogle Aar siden var

bleven profeteret, at han havde et stort Arbejde at udfore iblandt Joder-

ne og at Herrens Aand for ikke længe siden havde paamindet ham om

at besoge dette Folk og forskaffe sig al den Oplysning, han kunde, om
deres Færd og Forhaabninger, for siden at meddele samme til Kirken og

hele Nationen. Han sagde, at han havde isinde at besoge Joderne i New
York, London og Amsterdam og derpaa i Konstantinopel og det Hellige

Land.

Efter Forslag blev det besluttet, at Ældste Orson Hyde skulde ud-

fore sin Mission blandt Joderne, og at der skulde gives ham Anbefalings-

breve af Konferencens Præsident og Skriver.

Ældste John E. Page stod derpaa frem og holdt et kraftigt Fore-

drag angaaende Ældste Hydes Mission, Jodernes Indsamling og Gjenop-

rettelsen af Israels Hus. Han beviste i Korthed, men klart og tyde-

ligt, at dette maatte finde Sted ifolge Bibelen, Mormons Bog og Lærdom-

mens og Pagtens Bog, samt at Tiden var kommen til Opfyldelsen deraf«

Efter Forslag af Præsident Smith blev det derpaa vedtaget at beskik-

ke Ældste John E. Page til at ledsage Ældste Hyde paa hans Mission

til Jerusalem, og den 15de April forlode de begge Nauvoo i denne

Hensigt.

Frederick G. Williams fremstillede sig dernæst for Konferencen,
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bad ydmygt om Tilgivelse for sin Opforsel og udtrykte sin Beslutning

om at ville gjore Guds Villie for Fremtiden. Hans Sag blev taget under

Overvejelse, og det blev enstemmig vedtaget at gjenoptage Frederick G.

Williams i Fællesskab med Kirken. Ligeledes blev der af en dertil

beskikket Komite gjort Udkast til Kesolutioner, der skulde udtiykke

Konferencens Misbilligelse af Justits-Komiteens Behandling af de Hel-

liges Ansogniug, hvilke Resolutioner forordnedes Optagelse i de offent-

lige Blade i Quincy. Omtrent 70 Personer bleve dobte under Konfe.

rencen og henimod 50 bleve optagne i de Halvfjerdsindstyves Kvorum.
Den 27de Maj afgik Biskop Edward Partridge i en Alder af 46 Aar

ved Doden i Nauvoo som Folge af de skrækkelige Lidelser, han havde

udstaaet under Forfolgelserne i Missouri, "og var," skriver Joseph, "En
iblandt det Tal, hvis Blod vil kræves af denne Slægt." Omtrent 250

Huse vare ved denne Tid blevne opforte af de Hellige i ISTauvoo, som
nu talte imellem 2 a 3,000 Indbyggere.

I Juli ^laaned satte nogle Missourianere over Floden til Hancock
County, Illinois, hvor de overfaldt fire af Brodrene og bortforte dem
fangne til Missouri. En af disse ophængte de i et Træ, indtil han næsten

var ddd, og pidskede og mishandlede de ovrige paa det Frygteligste,

Saasnart Efterretningen om disse Grusomheder kom Folket i Nauvoo for

Ore, blev et offentligt Mode sammenkaldt, ved hvilket en Indledning og

Resolutioner vedtoges, og et Andragende, stilet^til Guvernoren for Staten

Illinois, Thomas Carlin, affattedes, hvori den hele Affære tydelig skildre-

des og fremsattes. Guvernoren anmodedes om at foretage de nddven.

dige Skridt til Oprettelsen af den lidte' Skade og Haandhævelsen af

Statens krænkede Love.

Paa denne Tid begyndte Joseph at modtage Meddelelser fra Dr
John C. Bennett. I hvert Brev gjorde han sig Umage for at fortælle

hvormegen Sympathi han folte for de Hellige under deres Forfolgelser i

Missouri, og sagde, at dersom ikke Striden havde endt saa hurtig, vilde

han have været hos dem og ydet dem al den Bistand, som hans militære

Kundskaber og Dygtighed formaaede.

Den 14de Septbr. 1840 blev det Josephs tunge Lod at skilles fra

sin Fader, Joseph Smith sen., Patriark for Jesu Kristi Kirke af Sidste-

Dages Hellige. Han var den Forste, som annammede Josephs Vidnes-

byrd, efterat han havde seet Engelen, og han opmuntrede sin Son til at

være trofast og udholdende med Hensyn til det Budskab, han havde

modtaget. Han blev dobt samme Dag som Kirken blev organiseret,

nemlig den 6te April^ 1830. De ^Strabadser, han maatte udholde i Mis-

souri, paadrog ham en tærende Sygdom, hvoraf han dode i en Alder af

69 Aar, 2 Maaneder og 2 Dage. I fysisk Henseende var han en mærke-

lig Mand. Han var 6 (Fod og 2 Tommer hoj, usædvanlig rank af
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Væxt og særdeles godt proportioneret. Hans sædvanlige Vægt var ben-

ved 200 Pund, og han var meget stærk og rastlos. "I sine yngre Dage,"

skiver Joseph, "var han bekjendt som En, der var usædvanlig dygtig til

at brydes, og ligesom Jakob brodes han aldrig med Nogen uden at kunne

kaste ham til Jorden. Han var meget godgjorende og aabnede sit Hus

for enhver Trængende. Medens han var i Quincy i Illinois underholdt

han Hundreder af de fattige Hellige, der havde taget sin Tilflugt derhen

paa Grund af Forfolgelserne i Missouri, og det uagtet han selv var

kommen dertil uden Penge,"

Hans Ligbegjæugelse foregik dem 15de, ved hvilken Lejlighed

folgende Tale blev holdt af Ældste Robert B. Thompson:

"Den Lejlighed, som idag har bragt os|sammen, er af en overordent-

lig Vigtighed, thi det er ikke bioten enkelt Familie, som sorger og græder

over denne Mands Dod—over ham, hvis Ligbegjængelse vi idag hojtidelig-

holde, men et helt Samfund, ja Tusinder ville idag sige : "En Fader i

Israel er gaaen bort."

Den Mand, som vi have været vante til at se o]) til som Patriark,

Fader og Raadgiver, er ikke mere iblandt de Dodelige ; han har forladt

sit midlertidige Tabernakel, budt Farvel til den jordiske Skueplads, og

hans Aacd, der nu er fri og ikke besværes af Noget, kan frit bevæge sig

i den Verden, hvor de Refærdiges og Fuldkommengjortes Aander bo, og

hvor Smerte og Sygdom, Gjenvordighed og Dod ikke kunne trænge ind.

Vore Venner, som ere gaaede bort tidligere end denne vor hedengangne

og begrædte Fader, vare saadanne, som gjorde Livet behageligt for os,

—

i hvis Selkab vi fandt saamegen Glæde, og hvilke udbredte en GIands

omkring sig i den Kreds, hvori de bevægede sig, og vi vare knyttede til

dem ved Venskabets hellige Baand. Deres Dyder og Venlighed ville

længe mindes af den sorgende Eake, den utrostelige Mand, de grædende

Bom og de næsten til Fortvivlelse af Sorg dybt nedbojede Forældre

—

samt af en talrig Skare Bekjendte og Venner. Lig Stjernerne hist henne

paa Firmamentet skinnede de til Ære baade for sig selv og Kirken i de

forskjellige Virkekredse, hvori For:-ynet havde sat dem, og vi fole os til«

bojelige til at blande vore Taarer med dem, som blive udgydte af deres

efterlevende Paarorende.

Vi forstaa imidlertid, at vi ved denne Lejlighed have lidt et usæd-

vanligt Tab, og folgelig fole vi en endnu storre Sorg over samme. Om
der nogensinde har været et Menneske, som har kunnet gjore Fordring

paa' et Samfunds Hengivenhed, saa var dette Tilfældet med vor elskede

nu afdode Broder. Hvis der nogensinde er indtruffet nogen Begivenhed,

som kunde opvække Sorg i Menneskets Sjæl og bringe Taarerne til at

flyde, saa maa visselig en saadan Lejlighed som denne være af en saadan

Beskaffenhed, thi vi kunne i Sandhed sige med Israels Konge: "En Fyr-
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ste og en stor Maud er falden i Israel." Han var en Mand, der var os

inderlig dyrebar og knyttet til vore Hjerter ved næsten uoploselige

Baand. Han var trofast mod Kirken, i hvilkensomhelst Stilling han

end var og under alle de forskjellige Omstændigheder, han var stillet her

i Livet.

Han var den Samme i Medgangens Dage, uaar han var omgivet af

alle Livets Bekvemmeligheder, en smilende Borneflok og alle huslige

Glæder, som, naar han ligesom Patriarkerne i gamle Dage, kaldtes til

at forlade sit Fodeland for at drage til fremmede Lande, hvor han

blev udsat for alle de Provelser og Forfolgelser, der stedse i et saa rigt

Maal ere blevne ophobede over de Hellige af Subjekter, som have været

blottede for enhver moralsk og religios Foleise, og som have vist den

samme Hensynsloshed mod det forsvarslose Barn som mod den bedagede

Olding, hvis solvfarvede Lokker og furede Kinder burde have været et

tilstrækkeligt Værn mod deres Grusomhed. Men han kunde ligesom

Paulus udbryde : "Jeg agter Intet, holder og ikke selv mit Liv for dyre-

bart, paa det jeg kan fuldkomme mit Lob med Glæde," og han viste ved

hele sit Levnet og al sin Adfærd, at han stedse var gjennemtrængt]af en

saadan Tanke.

Evangeliets Grundsætninger vare altfor godt grundfæstede hos ham»

til at de nogensinde kunde rokkes eller omstyrtes formedelst Forfolgel-

sernes heftige Stormlob, indtrængende Fattigdom eller de sig optaarnende

Bolger af Nod og Gjenvordighed. Nej, takket være Gud, hans Hus var

bygget paa Klippen, og folgelig blev det staaende fast og urokket midt

under de rasende Elementer.

Vor hedengangne Faders Liv har været rigt paa vigtige Begiven-

heder, og han tog virksom Del i det Sidste-Dages store Værk, idet han af

de gamle Profeter, som engang have boet paa dette Fastland, var bleven

betegnet som dens Fader, hvem Herren havde lovet at oprejse i de sidste

Dage til at lede sit Folk Israel, og formedelst den Trofasthed, Udholden"

hed og uskromtede Gudsfrygt, han i en lang Aarrække lagde for Dagen*

viste han sig værdig til en saadan Son og en saadan Familie som den,

han nod den Lykke at være omringet af i sin Dodsstund. De fleste af dem
havde den Glæde at modtage hans Velsignelse endnu paa hans Dodsleje.

Han var allerede over Livets bedste Aar, da Sandhedens Lys brod

ud over Jorden, og med Glæde hilsede han dets milde og forfriskende

Straaler. Han blev af den Almægtige valgt til at være et Vidne om
Mormons Bog. Fra den Tid af var Sandhedens Forkyndelse Hoved-

formaalet for alle hans Bestræbelser, og hans Sjæl var ganske gjen-

nemtrængt af Guds Riges Anliggender. Hans Hjerte ynkedes over

Menneskenes Born, og at udfore sin himmelske Faders Villie var for

ham mere end Mad o^ Drikke.
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Ved sin egen og Families ufortrodne Flid havde han forskaffet sig

et Hjem i Staten New York, hvor han tilligemed enhver anden retskaffen

og flittig Borger udentvivl havde haabet at nyde alle Fredens og Frihe-

dens Velsignelser. Men da Sandhedens Grundsætninger bleve indforte og

Jesu Kristi Evangelium forkyndt for ham og hans Familie, forlode hans

Venner ham, hans Fjender rasede og Forfolgelserne af onde og ugudelige

Mennesker begyndte i den Grad, at han maatte flygte fra dett« Sted og

soge sig et Hjem i et mere gjæstfrit Land.

I Ohio traf han mange gode og ædelmodige Venner, og blev venlig

modtagen af de Hellige, hvoraf mange den Dag idag ere tilbage og

kunne erindre de Scener, som der tildroge sig, af hvilke mange vare af

en saadan Beskaffenhed, at de ikke lettelig ville gaa af Minde.

Da Herrens Hus var under Bygning, tog han virksom Del i dets

Opforelse og iagttog daglig dets Fremadskriden. Han havde den Glæde

at være med ved dets Indvielse og at se det ojdfyldt af Hundreder af

fromme Tilbedere. Ligesom hin Konge i Israel inderlig længedes efter

og bad om at maatte faa Fuldendelsen af Herrens Hus at se, saaledes

gjorde ogsaa han, og med ham kunde han udbryde: "Herre, jeg

elsker dit Huses Bolig og din Æres Tabernakels Sted." At opholde sig i

Herrens Hus og daglig at modtage Undervisning i hans Tempel var hans

storste Glæde, og der nod han ogsaa mange Velsignelser, samt tilbragte

mangen en glad Time med at udose sit Hjertes Folelse for sin himmelske

Fader. Han har ofte i Enrum og fjernet fra Dagens Tummel betraad^

dets hellige Gange længe forend Dagens Konge har forgyldt den ostlige

Himmel, og han har inden dets Mure udtalt sit Hjertes Begjæringer,

medens hele Naturen har været i Sovn. Inden dets hellige Vægge ere

Himmelens Syner blevue udfoldede for hans Sinds Oje, og hans Sjæl har

glædet sig i Evighedens Skatte, ligesom han fra samme Sted har under-

vist den Ydmyge og givet Enken og deu Faderlose den patriarkalske

Velsignelse.

Derfra har han seet -'Værket udsprede sig vidt og bredt og været

Vidne til, at Israels Ældster ere gangne ud med hans Velsignelse for at

prædike Evangeliet, medens han opholdt dem ved Troens Bon og hilsede

dem Velkommen, naar de atter vendte tilbage med deres Neg. Han
tilbragte der mangen en lykkelig Time i Selskab med sin gamle Led-

sagerinde paa Livets Skueplads og sine Born, hvilke han elskede med en

sand faderlig Omhed og Kjærlighed.

Jeg kunde her tale nærmere om de glædelige og frydefulde Scener,

som vor elskelige Broder har oplevet, men jeg vil gaa over til en Begiven-

hed, der i Sandhed var sorgelig og provende. De glædelige Scener vare

snart forbi ; det kortvarige Vindstille efterfulgtes af Storm, og det skrobe-

lige Skib blev omtumlet paa det oprorte og fraadende Hav, thi Mange,
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som engang havde været stolte af at vedkjende sig ham som deres Fader

og Ven, og hvilke sogte Kaad hos ham, forenede sig med Sandhedens

Fjender og sogte hans Undergang, samt vilde have glædet sig over at se

den gamle, hæderværdige Mand indespærret i et Fangehul, men takket

være Gud, de fik ikke denne Glæde; ved Forsynets Styrelse undflyede

han dem, og efter i nogen Tid at have undgaaet sine Fjender, begynd-

te og fuldforte han en Rejse paa 1000 Mile og bar med Taalmodighed

alle de Besværligheder, som vare uundgaaelig forbundne dermed. Efter

en Rejse, der varede i flere Uger, ankom han lykkelig til Kjærnen af

Kirken i Far West, hvor han blev hjertelig modtagen af de Hellige«

der havde fundet et Tilflugtssted i det rige og frugtbare Caldwell County.

Der haabede han, ligesom de Hellige i Almindelighed gjorde, at

nyde Fredens Velsignelser. Der, omgiven af den frugtbare Jordbund

og de blomsterrige Enge, som saa rigelig erstatte Landmanden for hans

Arbejde og frembringe Græs i Overflodighed til Næring for de talrige

Hjorde, der bedække de vidtudstrakte Marker, haabede han at kunne

nyde det huslige Livs Bekvemmeligheder og Hygge.

Han havde imidlertid ikke længe næret dette glædelige Haab, forend

det igjen forsvandt; de Velsignelser, han atter havde begyndt at nyde, bleve

snart tagne fra ham, og Sorgens Bæger, der var fyldt til Overmaal, raktes

ham istedet, og det kan med Sandhed siges, at han, den hæderværdige

Olding, uddrak selve Bærmen, thi han saa ikke alene de Hellige under-

kuede, mishandlede og nogle af dem myrdede, men den kjærlige og omme
Fader maatte se—og ak ! hvilket smerteligt Syn maatte det ikke være for

ham,—at to af hans Sonner, som han ventede Beskyttelse af, bleve

bortrevne fra deres huslige Kredse, fra deres grædende og adspredte

Familier af Uhyrer i Menneskeskikkelse, hvilke svore og truede at dræbe

dem, og havde gjerne onsket at farve deres Hæuder i de Helliges Blod.

Dette var for meget at bære for hans stærkt rystede og nu aftagende

Konstitution, og uagtet hans Tillid til Gud var stor og hans Levnet

saadant, som det sommer sig en Kristen og Hellig, folte han dog som

Menneske og Fader. Hans Helbred blev dengang rystet saaledes, at han

aldrig nogensinde fik den igjen. De Folelser, som paa den Tid gieunem-

krydsede hans Bryst, vare i Sandhed ikke af noget almindeligt Slags.

Hans dybe Kummer og Sjælslidelser vare altfor store til ikke at skade

hans Helbred, som fra den Tid begyndte at tage af i en usædvanlig

Grad.

Det er overflodigt at gaa længere tilbage i Tiden for at tale videre

om ham og hans bedagede Ledsagerinde, som trofast har delt hans Sorger

og Bekymringer. De Hellige ere vel bekjendte med de Lidelser, som

vor hensovede Ven og hans Hustru maatte udholde, da de flyttede fra

hint Undertrykkelsens Land, D<^t er tilstrækkeligt at sige, at han lyk-
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keligt ankom til Illinois, men med nedbrudt Helbred, og siden den Tid

har han arbejdet under store Sorger og Bekymringer, medens Sygdom

langsomt, men sikkert, har undergravet hans Sundhed.

Naarsomhelst han havde en kort Frist for sine legemlige Smerter,

fandt han sin Glæde i at varetage sine patriarkalske Pligter, og han var

ofte opromt, naar han udforte dem; imidlertid har det hyppig været

Tilfældet, at.hans Forretninger have oversteget hans Kræfter, men hans

Iver for Sandhedens Sag var saa stor, at han med Glæde anstrængte sig

til det Yderste i sin Guds Tjeneste.

I den senere Tid har han været fængslet til Sygelejet, og hans dode-

lige Bortgang var nær forhaanden. Forrige Lordag Aften sprang et

Blodkar i ham, og han opkastede meget Blod. Hans Familie kaldtes

hen til hans Seng, da det nu var tydeligt at se, at han ikke havde lang

Tid tilbage.

Afvigte Onsdag kaldte han sine Bdrn og Eorueborn omkring sig, og

ligesom de fordums Patriarker gav han dem sia sidste Velsignelse.

Endskjondt hans Kraft havde forladt ham, og han flere Gange maatte

afbryde for at hvile, vare dog hans Sjælsevner frie, han havde sin fulde

Samling og var rolig ligesom de milde Zefyrer. Guds Kjærlighed var i

hans Hjerte, Herrens Fred hvilede over ham, og hans Sjæl var fuld af

Medlidenhed og Velsignelser.

Alle de Omstændigheder, som staa i Forbindelse med hans Dod,

vare af den Beskaffenhed, at de maatte lede Sindet tilbage til den Tid,

da Abraham, Isak og Jakob bode Farvel til det Jordiske og gik ind ti^

den evige Hvile.

Hans Dod var ligesom deres sod, og det var visselig et stort

Privilegium at være Vidne til en saadan Scene, og jeg mindedes folgende

Udtryk af ^Digteren:

"Det Sted, hvor den Gode sin Skjæbne gaar imode,

I I
For Dyd og for Retfærd tilfulde vil bode."'

Han havde ikke Noget at bebrejde sig med Hensyn til sit tilbage-

lagte Liv—ingen bange Anelser med Hensyn til den Skjæbne, han gik

imode; Evighedens Virkelighed brod frem for ham, og Tidens Skygger
dalede, men der var ikke noget Skrækkeligt til at forurolige ham eller til

at forstyrre hans Sindsro. Nej, Evangeliet, "som bringer Liv og Ufor-
krænkelighed for Lyset," triumferede.herligt i hans sidste Time; de Sand-
heder, som saalænge havde været forkyndte og nærede af vor begrædte
Ven, bleve trofast bevarede indtil hans sidste Ojeblikke, hvilket ikke
alene er en Trdst for hans nærmeste Paarorende, men for hele Kirken i

Almindelighed.



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 265

De Lærdomme,- der ere meddelte af ham, ville længe blive erindrede

af hans talrige Afkom, der upaatvivlelig vil hoste meget Gavn deraf, og

stræbe efter at blive en saadan Fader værdig, og det var at onske, at

alle de Hellige vilde folge hans Exempel, vandre i hans Fodspor og soge

at ligne ham i hans Tro og Dyder, for derved at vinde Velbehag hos hans

og deres Gud.

Uagtet hans Fjender ofte skjode efter ham, "forblev dog hans Bue

stærk, og hans Hænders Arme styrkedes af Jakobs mægtige Gud," me-

dens hans Mod og Standhaftighed aldrig svigtede ham.

Hans Iver for at udsprede Sandheden var stor, og han oplevede den

Tid, da han fik se store og vigtige Ting udforte. Han saa dette Værk i dets

Begyndelse, medens det endnu blot kunde sammenlignes med Sennepskoi*

net, og han fulgte dets Fremadskriden med Opmærksomhed og levende In"

teresse, ligesom han havde den Glæde at se Tusinder paa dette Kontinent an-

namme Sandheden, og fik hore de glædelige Efterretninger, at ogsaa andra

Landes Beboere vare blevne delagtige i de samme Velsignelser.

Under disse Omstændigheder kunde han udbryde med den fromme

Simeon : ''Herre, nu lade Du din Tjener fare hen i Fred, thi mine Ojne

have seet din Frelse."

Omendskjondt hans Aand har taget Flugten og hans jordiske Lev'

ninger snart ville blive sammenblandede med vor Moderjord, vil dog hans

Minde længe bevares hos dem, som havde den Glæde at nyde hans Be-

kjendtskab, og denne Erindring vil være frisk og blomstrende, medens

hans Fjender ville blive udslettede af Tilværelsen.

Maatte vi, elskelige Venner, som overleve vor hæderværdige Ven,

bestræbe os for at stride for den Sag, som var saa dyrebar for hans gamle

Hjerte, og bede, at en Del af hans Aand maa komme til at hvile paa os»

paa det vi kunne være iblandt de ydmyge Redskaber, som skulle fuldende

det store Værk, hvilket han saa paabegyndt med et saa uforligneligt

Held, saa at naar vi fremstilles for Kristi Domstol, vi da med vor heden,

gangne Ven kunde faa denne Velkomsthilsen at hore : "Kommer hid, I

min Faders Velsignede, og arver det Rige, som Eder er beredt, forend

denne Verdens Grundvold blev lagt. Amen."
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TO OG TYVENDE KAPITEL.

Forfolgelsen mod Joseph vedvarer.—En Afhandling om Præstedommet.—

Nauvoo erholder Kjobstadsrettigheder.—En Proklamation fra Kirkens

Forste Præsidentskab.—Hyrum Smith overtager Patriarkembedet efter sin

Fader.—Joseph vælges til Kirkens timelige Forvalter.—Det forste Valg

af Medlemmer tn Byraadet finder Sted.—Nauvoo-Legionen organiseres.—

Grundstenen til Nauvoo Tempel lægges.—Lyman Wight udnævnes til en

af de tolv Apostler.—Joseph arresteres, men bliver kort efter frikjendt af

Dommer Douglas.

Joseph fik neppe Lejlighed til i Eo at begrave sin Fader, for hans

Fjender atter vare paa Spor efter ham. Efter en fuldkommen Taushed

i to Aar var nemlig Guvernor Boggs tilsidst fremkommen med en Ford-

ring til [Guvernor Carlin i Illinois paa Joseph Smith jun., Sidney Rigdon,

Lyman Wight, Parley P. Pratt, Caleb Baldwin og Alauson Brown, der

vare un>lvegne fra Fængselet i Missouri. Fordringen syntes at være

fremkommen i Forstaaelse med Guvernor Carlin, og der blev strax givet

Ordre til deres Paagribelse ; men da Sheriffen indfandt sig i Nauvoo for

at soge efter disse Brodre, vare de tagne bort, da de ikke vare tilbojelige

til igjen at prove Pobelens Vilkaarlighed i en Stat, hvor de havde lidt

saamegen Uret og Skade; fdlgelig maatte Sheriffen vende tilbage igjen

med uforrettet Sag.

"Hvad Ret," skriver en af Brodrene, "har man til at fremkomme

med nogen Fordring til Guvernor Carlin med Hensyn til disse Mænd,

fordi de flygtede fra Arresten, da der aldrig har været anlagt nogen Sag

imod dem i denne Stat, selv ikke engang i Formen? De bleve anholdte

af en Pobelmilits og bortslæbte fra Alt, hvad der var dem kjært og dyre-

bart, og uden deres Vidende forhorte af en Krigsret, som domte dem til

at skydes, men da dette slog Fejl, bleve de indespærrede, belagte med
Lænker og ikke alene berovede alle Livets Bekvemmeligheder, men selv

det Allernodvendigste til Livets Ophold, medens de derpaa for et Skins

Skyld bleve bragte i Forhor, uden at der paa lovlig Maade var bleven an.

lagt nogen Sag mod dem, hvorved de vare berovede al Anledning til at for-

svare sig. At de bleve anholdte af en Pobelhob og af samme forhorte,

domte og indespærrede, kan Folket i MissouJi aldrig nægte.

Hvilket yndigt Maleri har ikke Guvernor Boggs fremstillet for

Verden, efterat han havde uddrevet 12 til 15,000 Mennesker fra deres

Hjem, og under Trudsel af fuldkommen Udryddelse tvunget dem til at

forlade Staten, og efterat ^han havde ladet deres Ejendomme konfiskere
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samt uskyldige Mænd, Kvinder og Born myrde ! Da nu nogle Faa have

flygtet for hans Morderhaand og have fundet Beskyttelse i et Land, hvor

Alle nyde de samme Rettigheder, saa at alle hans Planer og Hensigter

have været frugteslose, og det i den Grad, at han endog har bidraget til,

at "Momonismen" er bleven udspredt med fordoblet Kraft, viser han

den Uforskammethed at fordre dem tilbage igjen, for endnu at kunne faa

tilfredsstillet sin Torst efter uskyldigt Blod.

Han har Intet med dem at gjore; de ere ikke undflyede Justitsen«

men fra en vanhellig, rasende og umenneskelig Bandes Hænder, eller fra

en Klasse Væsener, som ere Fjender til deres Land, deres Gud og sig

selv samt til al Retfærdighed og Menneskelighed. De foragte Kristen-

dommen og foragte Guds Folk; de stride mod Sandheden og arve Logn>

samt træde Dyden under deres Fddder, medens Lasten med alle deus

Afiodninger er deres velkomne Sa'ufuudsfælle ; derfor kan og skal Mis-

souri aldrig faa de Mænd, paa hvilke den ikke har den ringeste Fordring.'

Den 2den, 3die og 4de Oktober blev en General-Konference af Kir-

ken afholdt i Nauvoo, ved hvilken Ældsterue Hyrum Smith, Lyman
Wight og Almon W. Babbitt beskikkedes som en Komite til at organisere

Stave af Zion imellem Nauvoo og Kirtlaud. Selve Kirtlauds Stav blev

der ogsaa taget Hensyn til, idet Brodrene fra Osten raadedes til at samle

sig der for at opretholde dette mindeværdige Sted som en Gren eller Stav

af Zion og om muligt opvække de derboende Medlemmer af Kirken, som
i nogen Tid havde været slove og ligegyldige for deres Religion, til for-

nyede Anstrængelser. Ældste Almon AV. Babbitt blev beskikket til

Stavens Præsident, og da Joseph fremsatte for Konferencen Kodvendig-

heden af at opfore et Herrens Hus i Nauvoo, vedtoges det ligeledes at

bygge et saadant, og Ældsterne Reynolds Cahoou, Elias Higbee og

Alpheus Cutler bleve valgte til at forestaa dets Opforelse, hvortil desuden

hver tiende Dags Ai'bejde skulde anvendes af Folket. Det herlige Prin-

cip Daab for de Dode, om hvilket Joseph nogen Tid i Forvejen havde

modtaget en Aabenbariug, blev udviklet af ham i et længere Foredrag,

som den tilstedeværende talrige Forsamling lyttede til med spændt Op-

mærksomhed, medens Guds Aand bar Vidnesbyrd om dets Sandhed, og

Glæde fyldte de Helliges Hjerter ved Tanken om, at Gud havde aaben-

baret en Ordiuantse, ved hvis Udovelse^deres afdode Slægtninge og Ven-

ner kunde blive delagtige i Evangeliets Velsignelser. Ældste Robert B-

Thompson oplæste derpaa en af Joseph selv forfattet Afhandling om
Præstedommet:

"For at droftedet saavel for denne som for enhver efterfolgende Gene-

ration saa vigtige Punkt angaaende Præstedommet, vil jeg skride til,

saavidt det lader sig gjore, at efterspore Sagen gjennem det Gamle og Nye
Testamente.
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I de hellige Skrifter er der omtalt tvende Præstedommer, nemlig det

Melkisedekske og det Aaronske eller Levitiske. Endskjondt der er to

Præstedommer, indbefatter dog det Melkisedekske det Aaronske eller

Levitiske Præsteddmme og er det store Hoved, der holder den hojeste

Myndighed, som tilhorer Præstedommet samt Guds Riges Nogler i alle

Verdensaldere indtil den sildigste Slægt paa Jorden, og er Kanalen gjen-

nem hvilken al Kundskab og Lærdom samt hele Saliggjorelsens Plan og

enhver vigtig Gjenstand er aabenbaret fra Himmelen,

Dets Indstiftelse var for "denne Jords Grundvold blev lagt, eller da

Morgenstjernerne sang tilsammen, eller Guds Sonner jublede af Fryd,'

og er det hojeste og h3llig3te Præstedomme samt er efter Guds Sons Or-

den, medens alle andre Præstedommer blot ere Dele, Forgreninger, Kræf-

ter og Velsignelser, som henhore til samme, og hvilke holdes, kontrolleres

og styres af det. Det er Kanalen, hvorigjennem den Almægtige be-

gyndte at aabenbare sin Herlighed i Begyndelsen af denne Jords Skabelse,

og hvorved han er vedblevet at aabenbare sig for Menneskenes Bom ind-

til nærværende Tid, og hvorved han vil kundgjore sine Hensigter indtil

Tidens Ende.

Begyndende med Adam, som var den forste Mand, hvilken er

omtalt hos Daniel som den "Gamle af Dage," eller med andre Ord,

som den Forste og Ældste af Alle, den store Stamfader, om hvem der er

sagt paa et andet Sted, at han er Mikael, fordi han var den Forste og

Alles Fader, ikke blot formedelst Stammen, men han var ogsaa den For-

ste til at holde de aandelige Velsignelser, og den, til hvem Planen kund-

gjordes augaaende Ordinantserne til Frelse for hans Afkom indtil Enden,

og for hvem Kristus forst aabenbaredes, og den, ved hvem Kristus er

bleven aabenbaret fra Himmelen og vil vedblive at aabenbares herefter.

Adam holder Ndglerne til Tidernes Fyldes Husholdning, det er, alle

Tiders "Uddeling er bleven og vil blive aabenbaret formedelst ham fra

Begyndelsen indtil Kristus og fra Kristus indtil Enden af alle Udde-
linger, som skulle aabenbares." (Efes. 1, 9, 10.) "Idet han kund"

gjorde os sin Villies Hemmelighed efter den velbehagelige Beslutning*

hvilken han forud fattede hos sig selv, at oprette en Husholding i Ti-

dernes Fylde for at samle Alt under Et i Kristo, baade det, som er i

Himlene og paa Jorden udi ham."

Den hos ham selv fattede Beslutning med Hensyn til den sidste Ud-
delings Begivenheder er, at alle Ting, henhdrende til denne Uddeling,

skulle blive udfdrte ndjagtigen i Overensstemmelse med de foregaaende

Uddelinger.

Og atter, Gud besluttede hos sig selv, at der ikke skulde blive en

evig Fylde, forend enhver Uddeling skulde indfdres og samles tilsammen
til Et, og Alt, hvad der skulde samles under Et i hine Uddelinger til
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den samme Fylde og evige Herlighed, skulde være i Kristo Jesu;

derfor forordnede han, at Ordinantserue stedse skulde være de samme, og

satte Adam til at vaage over dem, til at aabenbare dem fra Himmelen til

Mennesket eller at sende Engle til at aabenbare dem; Hebræerne 1, 14.

"Ere de ikke alle tjenende Aander, udsendte til Tjeneste for dem, som
skulle arve Salighed?"

Disse Engle ere under Bestyrelse af Mikael eller Adam, som band-

ler under Guds Vejledning. Af ovenstaaende Skriftsted erfare vi, at

Paulus fuldkommen forstod Guds Hensigter med Hensyn til hans Forbin-

delse meJ^Menaesket og deu herlige og fuldko:nQe Orden, som han o-rund-

lagde hos sig selv,hvorved han udsendte Kraft,Aabenbaringer ogHerlighed.

Gud vil ikke anerkjende den, som han ikke har kaldet, beskikket og
udvalgt. I Begyndelsen kaldte Gud Adam ved sin Rost. Se 1 Moseb
3, 9. 10. "Og Herren kaldte ad Adam og sagde til ham : Hvor er Du ?

Og han sagde : Jeg borte din Eost i Haven og frygtede, thi jeg var noo-eu

og skjulte mig." Adam modtog Befalinger og Undervisning af Gud

;

dette var Ordenen fra Begyndelsen.

At han modtog Aabenbaringer, Bud og Anordninger (Ordinantser)

i Begyndelsen, er udenfor al Modsigelse, thi hvorledes kunde Menue
skene ellers begynde at fremfore Offer for Gud paa en antagelio' Maade?
Og om de ofrede Offer, maatte de være bemyndigede dertil ved Ordina-
tion. Vi læse i 1 Moseb. 4, 4., "at Abel frembar af sin Hjords forste

Affodning og af deres Fedme, og Gud saa med Velbehag til Abel og til

hans Madoffer-" Og atter, Hebr. 11, 4. "Ved Tro ofrede Abel Gud et

bedre Offer end Kain, og ved den fik han det Vidnesbyrd, at han var ret-

færdig, idet Gud bevidnede sit Velbehag i hans Gave, og ved den taler

han endnu, omendskjondt han er dod." Hvorledes taler han endnu

?

Han opfyldte og ærede det Præstedomme, som var ham paalagt, og dode
som en retfærdig Mand, og derfor er han bleven en Guds Engel, idet han
har modtaget sit Legeme fra Doden og holder endnu Ndglerne til sin

Uddeling, og sendtes ned fra Himmelen til Paulus for at meddrle ham
Kundskab om Gudfrygtigheds Hemmeligheder.

Og hvis dette ikke var Tilfældet, vil jeg sporge, hvorledes vidste da
Paulus saameget om Abel, og hvorfor skulde han berore, at Abel talte

efter sin Dod? Folgelig, at han talte, efterat han var dod, maatte ske

derved, at han blev sendt ned fra Himmelen som en tjenende Engel.

Saadan er Præstedømmets Natur ; Enhver holder Præsidentskabet

over sin Uddeling, og En holder Præsidentskabet over dem alle, nemlig
Adam, og Adam modtog sit Præsidentskab og sin Myndighed fra Herren,
men kan ikke erholde Fylden, forend Kristus faar underlagt Faderen
Riget, hvilket vil ske ved Enden af den sidste Uddeling.

Præstedommets Kraft, Herlighed og Velsignelser kunde ikke ved-
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blive hos dem, som modtoge Ordination, uden forsaavidt som deres Ret-

færdighed vedvarede, thi omendskjondt ogsaa Kain var bemyndiget til at

frembære Offer, blev han dog fordomt, da han ikke gjorde det af Ret-

færdighed. Det viser tydeligt, at Anordningerne maa holdes paa den

selvsamme Maade, som Gud har bestemt ; ellers vil deres Præstedomme

bringe dem Forbandelse istedetfor Velsignelse.

Om Kain havde opfyldt Retfærdighedens Lov, ligesom Enok gjorde,

kunde han have vandret med Gud alle sine Levedage og aldrig gaaet Glip

af nogen Velsignelse.—1 Moseb. 5, 22. " Og Enok vandrede med Gud,

efterat han havde avlet Methusalem, tre hundrede Aar, og avlede Sonner

og Dotre ; og Enoks ganske Alder var 365 Aar. Og Enok vandrede

med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham." Nu, denne Enok

bevarede Gud for sig selv, at han ikke skulde do dengang, og beskikke-

de ham en Tjeneste for de terrestriale Legemer, hvorom der ikkun er ble-

vet lidet aabenbaret. Han opbevaredes saaledes til Præsidentskabet

over en Uddeling, og Mere skal blive sagt om ham og de terrestriale Le-

gemer i en anden Afhandling. Han er en tjenende Engel for dem, som

skulle arve Salighed, og aabenbarede sig for Judas, ligesom Abel for

Paulus. Derfor taler Judas om ham i sit almindelige Brev, 14de og 15de

Vers: "Og Enok, den Syvende fra Adam, spaaede, sigende : Se, Her-

ren kommer med sine mange tusinde Hellige."

Paulus var ogsaa bekjendt med denne Personlighed og modtog Un-

dervisning af ham. Hebr. 11, 5.: "Formedelst Tro blev Enok foran-

dret, at han ikke skulde se Doden, og blev ikke funden, fordi Gud for-

vandlede ham; thi forend han blev forvandlet, havde han det Vidnes-

byrd, at han behagede Gud. Men uden Tro er det umuligt at behage

ham, thi det bor den, som kommer frem for Gud, at tro, at han er til,

og at han aabenbarer sig for dem, som flittigen soge ham."

Læren om Forvandlingen er en Kraft, som tilhorer dette Præste-

domme. Der gives mange Ting, henhorende til Præstedømmets Kræfter

og sammes Nogler, som have været hemmeligholdte fra Verdens Grund,
vold blev lagt ; de ere skjulte for de Vise og Forstandige for at aaben-

bares i de sidste Tider.

Mange kunne maaske have antaget, at Læren om Forvandlingen
skulde forst^as saaledes, at Mennesket blev taget lige ind i Guds Nær-
værelse og til en evig Fylde, men dette er en fejlagtig Forestilling. Deres
Boligs Sted er af den terrestriale Orden, og et Sted, beredt for saadanne
Personli gheder, holdes i Beredskab,idet de blive tjenende Engle for mange
Planeter og'for Saadanne, som endnu ikke have annammet den Grad af

Fylde,som de, der ere opstandne fra de Dode. Se Hebr. 11, 35 : "Andre
bleve martrede, men toge ikke mod Befrielse, at de maatte erholde en
herligere Opstandelse

."
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Af dette er det klart, at der var en bedre Opstandelse, thi ellers

vilde Gud ikke have aabenbaret det for Paulus. Hvorledes kan der da

siges en bedre Opstandelse? Denne Adskillelse er gjort mellem Læren

om den virkelige Opstandelse og den ovenfor berorte Forvandling. Den-

ne bestaar i en Befrielse fra Legemets Marter og Lidelser, men deres

Tilværelse vil forlænges i Henseende til Tjenestens Arbejder og Moje,

forend de kunne indtræde til en saadan Hvile og Herlighed som Opstan-

delsen.

Paa den anden Side, de, som bleve martrede og ikke modtoge Be.

frielse, erholdt en ojeblikkelig Hvile fra deres Arbejde. Se Aab. 14,

13 : "Og jeg horte en Rost fra Himmelen, som sagde : Salige ere de Dode

som do i Herren herefter, thi de skulle hvile fra deres Arbejde, men
deres Gjerninger folge med dem."

De hvile fra deres Arbejde for en lang Tid, og dog holdes deres Ar-

bejde i Beredskab for dem, at de tillades at gjore de samme Arbejder, ef-

terat de have modtaget en Opstandelse for deres Legemer. Men vi ville

forlade dette Emne og det om terrestriale Legemer til en anden Gang for

at behandle det mere fuldstændigt.

Den næste store Over-Patriark, som holdt Præstedommets Nogler,

var Lamek. Se 1 Moseb, 5, 28. 29: " Og Lamek var hundrede og to

og firsindstyve Aar gammel og avlede en Son ; og han kaldte hans Navn
Noa, og sagde: Denne skal troste os i vor Kummer og vore Hænders Ar.

bejde paa Jorden, kvilken Herren har forbandet." Præstedommet ved-

varede fra Lamek, 1 Moseb. 6, 13: "Da sagde Gud til Noa: Al-

Kjods Ende er kommen for mit Ansigt, thi Jorden er fyldt med Vold af

dem, og se, jeg vil fordærve dem med Jorden."

Saaledes se vi, at dette Præstedommes Nogler bestod i at modtage

Jehovas Rost, at han talede med ham paa en fortrolig og venlig Maade

at han lod ham vedblive med Noglerne, Pagterne, Kraften og Hei-lighe-

den, hvormed han havde velsignet Adam i Begyndelsen—og at ofre Of-

fer, hvilket skal fortsættes i den sidste Tid, thi alle Anordninger og Plig-

ter, som nogensinde ere blevne fordrede af Præstedommet under den Al-

mægtiges Bestyrelse og efter hans Befaling i enhver af de foregaaende

Uddelinger, skulle haves i den sidste Uddeling ; derfor skulle alle Ting

som havdes under Præstedommets Authoritet i nogen af de forrige

Perioder, faas igjen og tilvejebringe Gjenoprettelsen, som er omtalt af alle

de hellige Profeter. Da skulle Levi Sonner ofre Herren et velbehageligt Offer.

Se Malak. 3, 3.: "Og han skal sidde at rense Solvet, og han skal

rense Levi Bom, og lutre dem som Guldet og Solvet; da skal Herren

have dem, som fremfore Madoffer i Retfærdighed."

Det vil her være nodvendigt at gjore nogle faa Bemærkninger om
det Lærdomspunkt, som er fremsat i ovenstaaende Skriftsted, fordi
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det er almindelig antaget, at al Ofring blev aldeles afskaffet, dengang

det store Sonoffer blev ofret, og at der ikke vil beboves nogen Ordinantse

(Anordning) angaaende Offer i Fremtiden, men de, som paastaa det, ere

sikkerlig ikke bekjendte med Præstedommets Pligter, Rettigheder og

Myndighed, ejheller med Profetierne.

At ofre Offer har stedse været forenet med og udgjort en Del af

Præstedommets Pligter. Det begyndte med Præstedommet og vil ved-

blive fra Slægt til Slægt indtil Kristus kommer. Vi have hyppigen om-

talt Frembæreisen af Offer af den Allerhojestes Tjenere i Oldtiden for

Moseloven, hvilke Ordinantser ville fortsættes, naar Præstedommet er

gjenoprettet i hele dets Myndighed og Kraft samt med alle dets Velsig-

nelser.

Elias var den sidste Profet, som holdt Noglerne til dette Præste-

domme, og som for den sidste Uddeling vil gjenoprette Myndigheden og

levere dette Præstedommes Nogler, paadet alle Ordinantser maa blive

forvaltede i Retfærdighed. Det er sandt, Frelseren havde Magt ogMyn.

dighed til at meddele denne Velsignelse, men Levi Sonner vare altfor for.

domsfulde. "Og jeg vil sende Elias, Profeten, for Herrens store og for-

færdelige Dag kommer" osv. Hvorfor sende Elias ? Fordi . han holder

Noglerne til Myndigheden at forvalte alle Præstedommets Ordinantser, og

uden at den rette Authoritet gives, kunne Ordinantserne ikke forrettes i

Retfærdighed.

Det er en temmelig almindelig Mening, at Ofrene, som ofredest

bleve aldeles fortærede. Dette var imidlertid ikke Tilfældet. Hvis I

læse 3 Moseb. 2, 2. 3., ville I se, at Pr-r^sterne toge en Del som en Ihu-

kommelse og ofrede det til Herren, medens det Tiloversblevne bevaredes

til Præsternes Underholdning. Saaledes fortæres ikke det Hele af Of-

rene paa Alteret, men Blodet stænkes omkring og det Fede og visse an-

dre Dele fortæres.

Disse Ofringer saavelsom enhver Ordinantse, henhorende til Præ*

stedommet, ville, naar Herrens Tempel skal bygges og Levi Sonner skulle

renses, vorde fuldelig gjenoprettede og forvaltede med alle til samme hen-

horende Kræfter, Forgreninger og Velsignelser, Dette var og vil stedse

finde Sted, naar det Melkisedrkske Præstedommes Kræfter ere tilstræk-

kelig aabenbarede. Hvorledes kan ellers Gjenoprettelsen af alle Ting^

talt om af alle de hellige Profeter, tilvejebringes ? Det er ikke at for-

Btaa saaledes, at Moseloven skal indfores igjen med alle dens Skikke og

forskjellige Ceremonier; dette er ingensinde blevet omtalt af Profeterne^

men hine Ting, som existeredo for Mose Dage, nemlig Ofringer, ville

fortsættes.

Maaske Nogle ville sporge : Hvad Nodvendighed er der for Ofring,

siden det store Offer blev ofret ? Hertil svares : Om Tro, Omvendelse og
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Daab fandt Sted for Kristi Dage, hvorfor ere de samme Ting nodven-

dige efter den Tid? Præstedommet er kommet ned i regelmæssig Slægt-

folge fra Fader til Son gjenuem deres efterfolgende Generationer." (Se

Lærdommens og Pagtens Bog.)

Paa denne Tid anstrængte Joseph sig meget for at erholde Kjobstads-

rettigheder for Byen Nauvoo af Staten Illinois's Legislatur, der netop

var traadt sammen. Han udkastede selv Planen til de Love, ifolge

hvilke han onskede den indlemmet i Staten som Kjobstad, og havde

selvfolgelig heri Kirkens Bedste for Oje. Disse Love, skriver han, vare

affattede efter saa frisindede Grundsætninger, at ethvert Menneske trygt

kunde leve under deres beskyttende Indflydelse uden Hensyn til Religion

eller Parti. Den tidligere omtalte John C. Bennett, der nu var ankommen
til Nauvoo og var bleven indlemmet i Kirken dersteds, afsendtes til

Springfield, Legislaturens Sæde i Illinois, som de Helliges Befuldmægtigede

og allerede den 16de December s. A. blev Loven for Nauvoos Ind-

lemmelse i Staten som Kjobstad undertegnet af Guvernoreu, efter forst

at være bleven vedtaget i begge Huse. En Lov angaaeude Nauvoo -

Legionen og Staden Nauvoos Universitet blev samtidig vedtaget.

Folgende "Proklamation til de Hellige i Adspredelsen" af Kirkens

Forste Præsidentskab vil give Læseren en Ide om Kirkens Tilstand og

Udsigterne for Værkets Fremme paa den Tid :

Nauvoo, den 15de Januar 1841.

Elskelige Brodre!

Det Forhold, vi staa i til Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages

Hellige, gjor det nodvendigt, at vi nu og da fremstille Kirkens Til-

stand og LMsigter og give saadanne Raad, som maatte anses nodvendige

for de Helliges Vel og egnede til at befordre deres timelige og evige

Lyksalighed.

Vi maa lykonske de Hellige paa Grund af den Fremgang, som det

store Sidste-Dages Værk nyder, thi det har ikke alene udspredt sig til

alle Kanter paa dette Kontinent, men ogsaa til Europa og til 0erne i

Havet, medens det fremdeles skrider fremad paa en Maade, der ikke

finder sin Lige i Historiens Aarboger. Dette er saameget glædeligere,

naar man tager i Betragtning, at der kun er hengaaet en kort Tid, siden

vi paa en ubarmhjertig Maade bleve drevne fra Staten Missouri, efterat

vi havde maattet udholde de ski-ækkeligste Grusomheder og Forfolgelser-

Dengang forekom det Mange, at vor Undergang var uundgaaelig, medens

Sandhedens Fjender triumferede, og ved idelige Fornærmelser bestræbte

de sig for at foroge vore Lidelser. Men Hærskarernes Herre var med os»

Jakobs Gud var vor Tilflugt, og vi bleve udfriede fra disse blodtorstige

s
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Og Ugudelige Menneskers Hænder. I Staten Illinois fandt vi et Tilflugts-

sted og bleve venligt modtagne af Personer, som ere værdige til at kaldes

frisindede Mænd. Det er umuligt at opregne alle dem, der i vor Nod

ædelmodigen rakte os en hjælpsom Haand og ligesom den barmhjertige Sa-

maritan gjode Olie i vore Saar og med Gavmildhed bidroge til at afhjælpe

vore Fornddenheder, thi det synes som om samtlige Beboere i Quincy og

de fleste af Befolkningen i Illinois kappedes med hverandre i deres Kjær-

lighedsbevisninger. Vi ville imidlertid omtale Guvernor Carliu, Dom-

mer Young, General Lech, Dommer Ralston, hans Velærværdighed Hr.

Young, Oberst Henry N. Bushnel), John Wood, J. N. Morris, S. M-

Bartlett og Samuel Holmes,hvilke længe ville blive mindede af et taknem-

meligt Samfund for deres udviste Menueskekjærlighed mod et lidende Folk;

Mindet om deres Veldædighedsgjerniuger mod os er indpræget i vore

Hjerter med uudslettelige Træk.

Ligeledes ville vi omtale denne Stats lovgivende Magt, der uden

Hensyn til Partier er kommen os tilhjælp og har behandlet os som Med-

borgere og Venner samt har givet os alle de Rettigheder, der baade

i borgerlig og religios Hemeende tilkomme os, idet den under 16de De-

cember 1840 har vedtaget de frisindede Love for Staden Nauvoo, Nau-

voo-Legionen og Universitetet i Nauvoo, hvilke Love tilstaa den mest ud-

strakte Frihed, som nogen lovgivende Forsamling kan give.

Den fdrste af disse Love (den for Nauvoo) tilsikrer os for Fremtiden

alle de Frihedens Velsignelser, som tilkomme Borgerne i en stor civilise.

ret Republik, og dette er Alt, hvad vi nogensinde have forlangt. Hvil-

ken Modsætning er der ikke mellem den Fremgangsmaade, som er fulgt

af den lovgivende Magt i denne Stat og den, der er fulgt af Legislaturen

i Missouri, hvis Bigotteri, Skinsyge og Overtro have faaet Overhaand i

den Grad, at den har nægtet os vore helligste Rettigheder og den Frihed,

som tilkommer osl Illinois har sat et skjont Exempel for alle de Forene-

de Stater og for hele Verden, og har ædelmodigen handlet overensstem-

mende med Konstitutionens Aand, og paa samme Tid, som denne Stat

fordrer ubetinget Lydighed mod Lovene (hvilke vi haabe stedse at se

overholdte), giver den os Beskyttelse under samme og giver os Sikkerhed

for Liv, Frihed og ethvert lovligt Foretagende.

Navnet paa vor Stad (Nauvoo) er af hebraisk Oprindelse og betyder

et yndigt Sted med Indbegrebet af Ro, og det kan ogsaa med Rette siges

at den har en yndig Beliggenhed. Den ligger ved Mississippi Floden ved

Des Moines Rapids i Hancock County og begrændses mod Ost af en vidt-

udstrakt og uforlignelig smuk Slette, og mod Nord, Vest og Syd af Mis-

sissippi. Nogle have havt imod dette Sted paa Grund af den Sygelighed,

som har hersket i Sommermaanederne, men Dr. Bennett er af den Forme-

ning, at H vncock County og navnlig hele den ostlige og sydlige Del af
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Staden Nauvoo har et ligesaa sundt Klima (for dem, som ere blevne ak-

klimatiserede), som noget andet Sted i Vesten, hvorimod Beboerne i den

nordvestlige Del af Staden have lidt meget af Koldfeber, men han tror

dog, at Aarsagerne til denne Sygelighed kunne fjernes ved atudtorre Mo-
radserne paa de nærliggende Oer i Mississippi.

Befolkningen i vor Stad tiltager med en uforlignelig Hurtighed, da

den nu udgjor over tre tusinde Sjæle. Der bliver gjort alt muligt for at

fremme Handel, Haandværker og Agerdyrkning i Staden og dens Omegn.
Vandet i Mississippi kan med Fordel anvendes til Fabriksdrift, og det

næsten i en ubegrændset Udstrækning.

Da vi have være Redskaber i Guds Haand til at lægge Grundvol-

den til de Helliges Indsamling, ville vi raade dem, der sætte Pris paa
Evangeliets Velsignelser og som forstaa Nodveudigheden af at adlyde

Herrens Befalinger samt ere i Besiddelse af denne Verdens Gods, at virke-

for en almindelig Indsamling. De bor afhænde deres Ejendomme, saa-

snart Omstændighederne tillade det, uden at det kræver altfor store

Ofre, og de bor flytte til vor Stad eller dens Omegn, for enten at anlægge

Fabriker eller for at kjobe og opdyrke Landejendomme. Dette vil sikre

os Besiddelsen af vor fremtidige Arv og berede Vejen for de Fattiges

. Indsamling. Dette er behageligt for Himmelens Aasyn, og den eneste

Maade, paa hvilken Indsamlingen kan iværksættes. De Rige og enhver

Anden, som kan bidrage til dette Steds Opkomst, bor derfor gjore alt

muligt for at komme hertil uden Opsættelse, for at styrke vore Hænder og
fremme de Helliges Vel. Dette kan ikke noksom blive lagt de Hellige

paa Hjerte, og vi paalægge herved Æidsterne om at forelægge dem dette,

thi det er overensstemmende med de Raad, som Herren har givet os i saa

Hemeende. Opforeisen af Herrens Hus, hvor de Hellige ville komme
til at tilbede deres Fædres Gud ifolge de Pligter, som paahvile dem
samt hvor Undervisning fra Herren vil blive modtagen, for derfra at ud.

gaa til fjerne Lande, skrider raskt fremad. Lader os derfor gjdre Alt
hvad der staar i vor Magt, for at fremme Staden Nauvoos og Omegns
Vel ifolge de Friheder, som Staten Illinois's lovgivende Forsamling har
tilstaaet os, idet vi Alt bor beflitte os paa de samme ædle Handlin-

ger som dem, der udovedes af vore Forfædre, for at fremme den Sag, der

er af en saa uendelig Vigtighed saavel for denne som for enhver efter-

folgende Generation.

Nauvoo-Legionen indbefatter alle vore militære Kræfter, hvilken vil

sætte os istand til at udfore hele vor Militærpligt for os selv, og saaledes

ville vi undgaa den vigtigste Anledning til at komme i Splid og Strid

med Verden og til at blive undertrykte af samme. Dette vil sætte os

istand til som et Folk at vise vor Hengivenhed for Staten og Folket ved

at yde vor Bistand, hvorsomhelst den maatte udkræves, idet vi paa sam-
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me Tid vise, at vi underkaste os Landets Love og ere rede til enhver Tid

til at gjore, hvad vi kunne, for at sætte dem i Udovelse.

"Staden Nauvoos Universitet" vil sætte os istand til at bibringe vore

Bom Kundskaber, Videnskabelighed og Kunst i forskjellige Retninger.

Vi haabe, at denne Institution vil blive et Lys for Verden, og at den vil

udsprede Kundskaber, der saavel ville bidrage til det Almindeliges Bed-

ste som til at gavne enkelte Individer. Universitetets Bestyrelse vil

have Overopsynet med Alt, hvad der vedkommer den offentlige Un-

dervisning, ligefra Almueskolerne og til de hojeste Læreanstalter, og

den vil sorge for, at der bliver indsat dygtige Lærere i enhver Viden-

skabsgren.

Denne Læreanstalt har alle de Forrettigheder, som enhver anden

Hojskole her i Staten. Lovene for Universitetet og Legionen ere at

betrao-te som et Tillæg til Stadens Lov, hvorved disse blive fuldstæn-

dige.

Herren har styret det saaledes, at vi ikke alene mode Velvillie hos

dem, vi leve iblandt, hvilke glæde sig over at se os i Besiddelse af de Rettig-

heder, som tilkomme et frit Folk, men vi kunne ogsaa berette, at flere af

de fornemste Mænd i Illinois have lyttet til den Lære, vi forkynde, og

have været Troen lydige samt glæde sig i samme. * * * *

Vi omtale dette for at opmuntre de Hellige, og for at de kunne se, at de

Forfolgelser, vi have lidt i Missouri, kun have været en ludledning til

Sandhedens og vor hellige Religions glimrende Sejr.

Paa Grund af den venlige Forekommenhed, som Beboerne i Illinois

saa samdrægtigen have vist os,—det særdeles Held, der har fulgt os her,

—de Fordele, som dette Sted i enhver Henseende frembyder, og i Betragt-

ning af Nodvendigheden af de Helliges ludsamling, ville vi indtrængen-

de raade de Brodre, der glæde sig i Zions Velfærd og onske, at dets Staver

skulle blive styrkede og dets Snorer forlængede, at komme og forene sig

med os i det herlige og ophojede Værk og sige med Nehemias: "Vi, hans

Tjenere, ville staa op og bygge." Det kunde maaske neppe anses for

nodvendigt at lægge denne Sag saa alvorlig paa de Helliges Hjerter, da

dens Vigtighed maa være indlysende for Enhver, men som Vægtere for

Israels Hus og som Hyrder for en Hjord, der er adspredt over hele

Landet—og paa Grund af vor Ængstelighed for de Helliges timelige og

evige Vel samt vort inderlige Onske efter at fremme vor Guds Hensigter,

hvortil vi ere blevne kaldte, fole vi os tilskyndede til at indskjærpe dette

Anliggende, og vi ville derfor alvorligen tilraade de Hellige at komme
hid; dette er Herrens Ord og henhdrer til det store Sidste-Dages Værk.

Det er sandt, Indsamlingen har hidindtil paa Grund af ugudelige Men-

neskers Ondskab været forbunden med de grusomste Forfolgelser og mest

oprorende Scener, men vi haabe, at disse Trængselsdage nu ere forbi, og
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paa Grund af vor Statsregjerings Frisindethed haabe vi at nyde en Fred

og Begunstigelse, som vi hidindtil ikke have erfaret siden Kirkens Opret-

telse, og menneskeligvis at domme, kunne vi ikke danne os noget Begreb

om den Lykke, som venter os. Det er kun formedelst en fælles Samvir-

ken og vore forenede Bestræbelser, at vi kunne udfore det Hverv, som er

os anbetroet med Hensyn til det store Sidste-Dages Værk, hvilket vi ikke

kunne, saalænge vi leve adspredte og fjernt fra hverandre, men hvis vi

forene os, for i Samdrægtighed at arbejde for at fremme Guds Hensigter?

ville baade timelige og aandelige Velsignelser blive os tildelte i et rigeligt

Maal; derom kan der ikke være mere end een Mening.

De store timelige og aandelige Velsignelser, som altid ere Folgen af

Trofasthed og en endrægtig Samvirken, kunne aldrig opnaas, naar Alle

arbejde hver for sig. Historien fra enhver foregaaende Tidsalder beviser

noksom dette. Uden at tale om de timelige Velsignelser, gives der ikke

nogen anden Maade, hvorpaa de Hellige kunne blive frelste i de sidste

Dage, hvilket de hellige Profeters Vidnesbyrd klarlig beviser, thi der er

skrevet: "De skulle komme fra Osten og samles fra Vesten; Norden skal

give hid og Syden skal ikke holde tilbage. Guds Sonner skulle komme
langtfra og haus Dotre fra Jordens Ender.''

Tillige stemme alle Profeternes Vidnesbyrd oveiens deri, at de Hel-

liges Indsamling maa finde Sted, foreud Herren kommer "for at tage

Hævn over de Ugudelige," og "for at blive forherliget og beundret af dem,

som adlyde hans Evangelium." Den 50de Salme, 1ste til ote Vers in-

klusive, beskriver denne store og majestætiske Begivenhed:

"Den stærke Gud, Gud Herren, har talet og kaldet Jorden fra Solens

Opgang indtil dens Nedgang. Ud af Zion har Herren aabenbaret den

fuldkomne Skjouhed. Vor Gud skal komme og ikke tie; en Ild for hans

Ansigt skal fortære, og omkring ham stormer det saare. Han skal kalde

ad Himmelen ovenfra, og ad Jorden for at domme sit Folk. Samlermig

mine Hellige, som have gjort Pagt med mig formedelst Offer."

Vi kun ne anfore mange flere Skriftsteder, men da vi tro, at de Hel-

lige ere godt bekjendte med samme, ville vi undlade at gjore det.

Vi ouske, at de Hellige skulle forstaa, at naar de komme hid, maa
de ikke vente, at Alt er Fuldkommenhed, Samdrægtighed, Fred og

Kjærlighed. Hvis de nære saadaune Tanker, ville de upaatvivlelig blive

skuffede, thi her er Mennesker, ikke alene fra forkjellige Stater, men en-

dog af forskjellige Nationaliteter, og omendskjondt de ere Sandhedens

Sag hengivne, have de dog mange Traditioner og Fordomme at bekjæm-

pe, og folgelig udkræves der Tid, forend alt dette kan overvindes. Desu-

den gives der Mange, som snige sig ind her og soge at bringe Tvedragt

Splid og Had iblandt os, for derved at skade de Hellige. Dette maa
vi finde os i, og det vil i en storre eller mindre Grad vedblive saaledes,
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indtil "Loeu bliver renset" og "Avnerne opbrændte." De, som komme op

til dette Sted, bor komme her med det faste Forsæt at ville bolde Guds

Bud, og ikke lade sig anfægte af det, som vi bave omtalt, og da vil Alt

være vel med dem; den himmelske Kund.^kab vil blive dem meddelt, og

tilsidst ville de komme til at se Ansigt til Ansigt og glæde sig i den fulde

Nydelse af den Herlighed, som er opbevaret for de Retfærdige.

For at opfore et Tempel for Herren, vil der udfordres store Anstræn«

gelser fra de Helliges Side, saa at de kunne bygge et Hus, som kan blive

antaget af den Almægtige, og i hvilket hans Magt og Herlighed kan vise

sig. Derfor bor de, som ere beredvillige til at opofre deres Tid, Talenter

og Ejendom til Guds Eiges Fremme og for Sandhedens Sag, byde deres

Hjem og behagelige Opholdssteder Farvel for at hjælpe til med det store

Sidste-Dages Værk og for at blive meddelagtige i de Helliges Trængsler*

paa det de tilsidst kunne blive delagtige i deres Sejr.

Vi onske ligeledes, at det skulde blive rigtig forstaaet, at vi ikke on

.

ske noget andet Privilegium end det, som tilkommer enhver af vore

Medborgere, uanseet deres religiose Anskuelser, og derfor ville vi sige ti^

Alle, der ikke ere af samme Tro som vi: Lad Alle, der onske det, komme
hid og nedsætte sig paa dette Sted eller i Omegnen, og vi ville hiise dem
Velkommen som Medborgere og Venner, og vi anse det ikke alene for en

Pligt, men for et Privilegium, at gjengjælde den Forekommenhed, som er

bleven os bevist af velgjoreude og kjærligsindede Boi-gere i Staten Illi-

nois. Joseph Smith,

Sidney Rigdon,

Hyrum Smith,

Kirkens Præsidentskab.'

Den 19de Januar modtog Joseph en Aabenbaring angaaende Opfo-

relsen af Templet etc. i Nauvoo. (Se Pagtens Bog, lOSdie Stk.)

Eftersom Josephs Fader var gaaen bort, blev det nodvendigt at

beskikke en Anden i hans Sted som Kirkens Patriark. Hyrum Smith,

hans ældste levende Son, var den Nærmeste til at beklæde denne ansvars-

fulde Stilling og modtog derfor Beskikkeken efter sin Fader som Kirkens
Patriark. Herved blev der en ledig Plads i det Forste PræsideutLkab, af

hvilket Kvorum Hyrum var et Medlem, og William Law blev ved Aa-
benbaring beskikket til at indtage haus Plads. Ligeledes blev Ældste
Oeorge Miller ved Aabenbaring beskikket til Biskop istedetfor afdode

Edward Partridge.

Den 30te Jan. afholdtes en speciel Konference i Nauvoo, ved hvil-

ken Joseph enstemmigen blev valgt til timelig Forvalter for Jesu Krist

Kirke af Sidste-Dages Hellige. Den 1ste Febr. fandt det forste Valg af

Medlemmer til Byraadet Sted. John C. Bennett blev valgt til Borgerne-
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ster. "William Marks, Sam. H. Smith, Daniel H. Wells og Newel K.
Whitney til Raadsherrer; og Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rig-

don, Charles C. Rich, John C. Barnett, William Law, Don C. Smith

John P. Greene og Viuson Kuight til Raadmænd. Den 3die s. M. traad

te Byraadet for forste Gang sammen, og folgende Personer valgtes til de

forskjellige Embeder, nemlig: Henry G. Sherwood til Marschal, James

Sloan til Skj-iver, Robert B. Thompson til Kasserer, James Robinson til

Assessor og Austin Cowles til Gadeinspektor. Joseph forelagde derpaa

Raadet en Del Lovforslag med Hensyn til Byens indre Ordning, Opret-

telsen af det omtalte Universitet og Organisationen af Nauvoo-Legionen

etc, hvilket Altsammen vedtoges samme Dag.

Den 4de blev Legionen organiseret; de forskjellige Officerer valgtes

og Joseph selv udnævntes til Legionens General-Lojtnant, hvilken Ud-

nævnelse senere anerkjendtes og bekræftedes af Guvernoren selv. Ved
dens Organisation bestod Legionen af sex Kompagnier.

"Den er ikke," skriver Joseph, "som deus Fjender med

Urette have antaget, udelukkende en "Mormon"- Militæror-

ganisation, men en Borgervæbning, sammensat af Borgere,

uden Hensyn til deres politiske eller religiose Begreber, for den

offentlige Sikkerheds og det almindelige Vels Skyld, for at haandhæv^

Lov og Orden, beskytte de fredelige Borgere mod Undertrykkelse og

opholde vore Institutioner mod Anarki og Pobelvold. Ingen andre

Anskuelser have hjemme hos eller tillades af dens Officerer. Almin-

delige Revner af Legionen afholdes i Staden Nauvoo, men alle andre

Ovelser skulle foretages indenfor deres respektive Distrikter, som Kom-
pagnier, Batallioner, Regimenter og Kohorter."

I det næste Mode af Byraadet fremlagde Joseph et Udkast til "Lov
angaaende Maadeholdssagen,' som efter nogen Diskussion blev vedtaget.

Denne Lov forhindrede Salg af Brændevin i mindre Kvantiteter end en

Kvart undtagen efter en Læges Anbefaling. Hans Hensigt hermed var

at forhindre Oprettelsen af Drikkehuse eller Skjænkestuer i Nauvoo og

at gjore Brændevinsdrik paa offentlige Steder strafskyldig. Under Dis-

kussionen af dette Lovudkast holdt Joseph et længere Foredrag angaa'

ende Brugen af Spirituosa og paaviste, at de vare unodvendige, og at de

virke som Gift i Legemet, medens der gives Rodder og Urter, hvilke gan-

ske kunne erstatte alle stærke Drikke som Lægemidler. I Byraadets

Forhandlinger var Joseph særlig virksom og forelagde en stor Mængde
Lovforslag af væsentlig Betydning.

I Marts 1841 modtog Joseph en Aabenbaring angaaende de Helliges

Nedsættelse i Iowa, og den 21de s. M, blev det mindre Præstedomme,

ifolge tidligere Aabenbaring, organiseret ved Biskopperne Whitney,

Miller, Higbee og Knight. Samuel Rolf blev valgt til Præsident for
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Præsternes Kvorum med Stephen Markham og Hezekiah Peck til sine

Raadgivere. Elisha Everett blev valgt til Præsident for Lærernes Kvorum

med James Huntsman og James Hendricks til siue Raadgivere. Phine-

has R. Bird til Præsident for Diakonernes Kvorum, og David Wood og

Wm. W. Lane hans Raadgivere.

Den 6te April 1841 forsamledes Nauvoo-Legionen, og en Procession

dannedes, som med stor Hoj tidelighed drog frem til Templets Bygge-

plads. En aaben Firkant dannedes omkring Stedet, og Legionens hojere

Officerer, Arkitekterne og Hovedtaleren fortes frem til Forhojningen ved

Hovedhjornestenen, den sydostlige. Hojtideligheden aabuedes med Af-

syngelsen af en Salme, hvorefter Sidney Rigdon holdt en kort Tale til de

Forsamlede, og efterfulgtes med Sang og Bon. Derpaa skrede Arkitek-

terne under det Forste Præsidentskabs Ledelse til at lægge den forste

(sydostlige Hjorne-) Sten paa sin Plads, og Joseph udtalte Velsignelsen,

hvorefter der paany holdtes Bon af Sidney Rigdon. Efter en Times

Ophold samledes Folket atter og den sydvestlige Hjornesten blev lagt

efter Anvisning af Overpræstedommet—Don Carlos Smith og hans

Raadgivere. Den tredie eller nordvestlige Hjornesten blev lagt under

Hojraadets Ledelse, og den fjerde eller nordostlige efter Anvisning af

Biskop N. K. Whitney og Kvorum. Efterhaanden som hver Sten blev

lagt paa sin rette Plads, blev en Bon opsendt og Velsignelser udtalt over

den af det forrettende Kvorums Præsident.

Dette var en sand Glædestid for Joseph og de Hellige, Efter alle

deres Lidelser og Moje havde de tilsidst naaet et Sted, hvor de for en Tid

kunde leve i Fred og paabegynde Opforeisen af et Herrens Hus, i hvil-

ket den Almægtige havde en stor Begavelse ivente for dem. Grundstenen

til et saadant var nu bleven lagt, og de Helliges hojeste Onske og Be"

gjær var, at det maate blive dem forundt at fuldfore det. Joseph var me-
get nidkjær i at fremskynde Værket, men da de Hellige vare faa i Antal
og Storstedelen af dem vare syge og fattige, syntes det næsten en Umu.
lighed at udfore et saadant Arbejde. Men Gud havde befalet det, og de
toge med Glæde fat og adlode.

Med Hensyn til den rigtige Maade at lægge Grundstenen til Temp-
ler paa, siger Joseph: "Dersom Præstedommets Orden paa det Nojagtigste

blev efterfulgt ved Opforelseu at Templer, vilde den forste Sten blive lagt

ved det sydostlige Hjorne af Kirkens Forste Præsidentsab; dernæst vilde

det sydvestlige Hjorne blive lagt; derefter det tredie eller nordvestlige

Hjorne og sidst af alle det ijerde eller nordostlige Hjorne. Det Forste
Præsidentskab skulde læggeden sydostlige Hjornesten og bestemme, hvem
der er de rette Personer til at lægge de andre Hjornestene. Dersom et

Tempel bygges paa et fjerntliggende Sted, og det Forste Præsidentskab
ikke er nærværende, er de tolv Apostlers Kvorum den rette Myndighed
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til at bestemme, hvilken Orden bor iagttages ved dette Tempel; og ved

Fraværelsen af de tolv Apostler vil Stavens Præsidentskab lægge dea

sydostlige Hjornesten; det Melkisedikske Præstedomme vil lægge Hjorne-

stenene paa Ostsiden af Templet og det Aaronske Præstedomme Hjorne-

stenene paa Vestsiden."

Dagen efter, den 7de April, afholdtes en General- Konference i Nau-

voo, for hvilken en Rapport fra det Fdrste Præsidentskab blev oplæst, i

hvilken Værkets Fremgang i Europa ved de tolv Apostlers nidkjære Be-

stræbelser og Evangeliets hurtige Udbredelse i de Forenede Stater frem-

sattes. Konferencens Opmærksomhed henlededes ogsaa paa Opforeisen af

Templet, og de Helliges Flid og Kidkjærhed i denne Retning i Nauvoo

blev fremholdt som et følgeværdigt Exempel for deres Sodskende i andre

Dele af Landet. En Komite blev derpaa beskikket til at opfore et an-

det Hus til Herrens Navn, "og lad det Huses Navn kaldes Nauvoo Hus,"

siger Herren, "og lad det være en behagelig Bolig for Mennesker og et

Hvilested for den tiætte Vandrer, at han kan betragte Zions Herlighed

og Herligheden af denne Hjornesten, og at han ogsaa kan faa Raad af

dem, som jeg har sat til at være en beromt Plantelse og som Vægtere paa

dens Mure."

Den 8de April blev Lyman Wight udnævnt til en af de tolv

Apostler istedetfor Ældste David W. Patten, som var bleven .dræbt i

Missouri. Da Vejret var saa ugunstig for Afholdelsen af Forsamlingen

underrettede Joseph Konferencen om, at megen Undervisning, som ellers

vilde være bleven meddelt, maatte paa Grund heraf opsættes til senere.

Den 24de Maj skrev Joseph en kort Epistel, hvori han opfordrede

de Hellige, som boede udenfor Hancock County, til at gjore sig rede og

flytte ind i nævnte County uden Ophold. Han onskede nemlig at se

Folkets Energi og Styrke samlet, for desto hurtigere at kunne iværksætte

Opforeisen af Templet og andre Bygninger. Ligeledes onskede han, det

skulde forstaas, at alle andre Staver end de, der vare oprettede i Hancock

County, Illinois, og Lee County, Iowa, skulde betragtes som ophævede.

I Begyndelsen af Juni ledsagede Joseph sin Broder Hyrum og Wil-

liam Law til Quincy paa deres Mission til de ostlige Stater, og aflagde

under sit Ophold her Guvernør Carlin et Besog. Han blev modtagen

med megen Venlighed og Forekominauhed, og der var ikke Tale om

nogen Arrestation. Men nogle faa Timer efter han havde forladt Guver-

norens Bolig, sendte han Thomas King, Sherift for Adams County.

Thomas Jasper, Konstabel i Quincy, og flere Andre tilligemed en Em-

bedsmand fra Missouri for at arrestere ham og overgive ham til Authori-

teterne i Missouri. Den ota Juni indhentede disse Mænd Joseph ved

Bear Creek omtrent 28 Mile Syd for Nauvoo, hvor han paa sin Hjemrejse

var taget ind paa et Hotel. Ved hans Arrestation viste den nævnte Em-
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bedsmanrl fra Missouri sig saa brutal, at nogle af de Mænd, som vare med

•for at hjælpe Lam, ligefrem nægtede at ville have Noget med ham at be-

stille og rejste hjem. Joseph vendte derefter tilbage til Quincy, hvor

han erholdt en forelobig Losladelsesordre fra Assistenten i Kanslerret-

teu Charles A. Warreu, Esq.; og Hojesteretsdommer Stephen A. Douglas,

som tilfældigvis kom til Quincy samme Aften, besluttede at forhore ham

paa den forelobige Losladelsesordre den næstfolgende Tirsdag i Mon-

mouth, Warren County, hvor Retten agtede at afholde sine Moder. Den

6te begav Joseph sig under Embedsmændenes Bevogtning paa Hjemvejen

til Nauvoo. Imidlertid var Sheriff King bleven pludselig syg, og Joseph

plejede og opvartede ham paa det Bedste for at han kunde blive istand

til at ledsage ham til Monmouth. Tidligt om Morgenen den 7de forlod

derpaa Joseph, Embedsmændene og et stort Antal Brodre Nauvoo, og an-

kom Dagen efter til Monmouth, 75 Mile borte, hvor der herskede be"

tydelig Bevægelse blandt Indbyggerne, som vare meget nysgjerrige efter

at "se Profeten" og forventede at se ham i Lænker. Sheriff King, hvis

Helbred nu var noget bedre, havde megen Vanskelighed ved at forsvare

ham mod Pobelen, der var stimlet sammen. Retten blev snart nedsat, og

en af Josephs Sagforere foreslog, at hans Sag strax skulde behandles, men
Statsadvokaten gjorde Indvendinger og sagde, at han ikke havde havt til-

strækkelig Varsel og var som saadan ikke forberedt. Efter Overenskomst

blev Forhoret derpaa udsat til næste Dag.

Tidlig næste Morgen var Raadhuset opfyldt af Tilhorere, som gjerne

vilde Overvære Forhoret. Alle Prokuratcrerne paa Anklagesiden med
Undtagelse af to, nemlig d'Hrr. Knowlton og Jennings, holdte sig til Sa-

gen og opforte sig som Gentlemen; men disse to Herrer gjorde ogsaa Alt,

hvad de kunde, for at ophidse Offentligheden og opflamme Indvaanernes

Had imod Joseph og haus Religion. En ung Lovkyndig fra Missouri

stillede sig som Frivillig paa Anklagesidcn og prcivede sit Bedste paa at

bevise ham skyldig, men han havde ikke talt længe, for han blev syg>

bad om Undskyldning og forlod Huset. Efter kort Tids Forlob kom
han tilbage og bad om Lejlighed til at slutte sine Bemærkninger, hvilket

blev ham tilstaaet. I Lobet af sin Tale brugte denne Mand saadanne

Udtryk, at Dommeren gjentagne Gange maatte kalde ham til Orden.

Josephs Sagforere stode derpaa frem og forsvarede hans Sag med Ære-

I Særdeleshed talte Hr. O. H. Browning, senere Medlem af Præsident

Jacksons Kabinet, meget slaaeude, og fremkaldte hyppig Taarer i de For-

samledes Ojne ved sit rorende Foredag. Saaledes ytrede han ved Slut-

ningen af sine Bemærkninger: " Store Gud! har jeg ikke seet det? Jo,

mine Ojne have seet de blodige Spor af uskyldige Kvinder og Born i den

kolde Vinter, som have rejst Hundreder af Mile gjennem Frost og Sne,

for at soge et Tilflugtssted mod deres barbariske Forfolgere. Det var et
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rædselsfuldt Skue, nok til at opvække Medfolelse hos et Stenhjerte; og

skal denne ulykkelige Mand, som de i deres Raseri have udpeget som

Offer, blive fordreven til et saa barbarisk Land, og Ingen vove at hellige

sig Retfærdighedens Sag? Hvis der ingen Anden var under Himmelen,

som vilde oplofte sin Rost i denne Sag, vilde jeg med Glæde staa alene

og udaande mit sidste Suk til Forsvar for en undertrykket amerikansk

Borger."

Næste Dag, den 10de Juni, afgav Dommer Douglas sin Kjendelse i

Sagen, som lod paa Josephs Frikjendelse, hvilket altsaa var en ny Sejr

for ham og de Helliges Sag. Samme Dags Eftermiddag begav han sig

paa Hjemvejen tilligemed sit Folge, som bestod af omtrent 60 Mand, og

ankom den folgende Dag til Nauvoo, hvor de modtoges af de Hellige

med Jubel.

Denne Sags Behandling, indbefattende Sagforer-og Vidues-

forsels-Omkostninger, Betjenternes Honorar osv., belob sig til mere end

3000 Dollars, hvilket ingenlunde var nogen ubetydelig Sum for En, der

nylig var bleven frarovet næsten Alt, hvad han ejede i Missouri.
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TRE OG TYVENDE KAPITEL.

Præsident Young og Selskab begive sig ad Jernbanen til Preston, hvor Ældste

Willard Richards ordineres til en af de Tolv.—"T%e Millennial »Sffar" ud-

kommer i Manchester med Parley P. Pratt som Redaktor.—Det forste Sel-

skab Emigranter afsejler fra Liverpool den 6te Juni 1840.— Ældsterne Kim-

ball, Woodruflf og Smith aabne Evangeliets Dor i London.—Den forste Daab

dersteds.—Udtog af et Brev til "?%e Times and Seasons."—Værkets hurtige

Udbredelse i Herefordshire.—Dagbogsoptegnelser af Præsident Brigham

Young.— De Tolv afslutte deres Mission i England.—Syv af dem vende til-

bage til Amerika.—Deres Hjemkomst, Modtagelse etc.

Som man vil erindre, ankom Præsident Young og Selskab efter en

noget besværlig Rejse over Havet den 6te April 1840 til Liverpool og

toge midlertidigt Ophold i Nr. 8 i Union Street. Den paafolgende Dag
opsogte de Ældste John Taylor, som strax efter sin Ankomst til England

havde begyndt sin Missionsvirksomhed i Liverpool og allerede dobt 28

Personer. I Forening med ham begav Præsident Young og Selskab sig

den 8de med Jernbanen til Preston, hvor de strax traf sammen med Æld-

sterne Willard Richards, Joseph Fielding, Wilford Woodruff og Andre-

Præsident Young var ved denne Tid saa hentæret paa Grund af sin Syg-

dom og anstrængende Rejse,|^at Ældste Richards neppe kunde gjenkj'ende

ham.

Den næste Sondag samledes Brodrene med de Hellige paa deres For.

samlingslokale "The Cock Pit" i Preston, og den 14de April afholdtes et

Raad i Ældste Willard Richards's Hus, hvor denne ifolge Aabenbarin-

gen blev ordineret til Apostelskabet af Præsident Young under det til-

stedeværende Kvorums Hænder,

Den 15de blev der afholdt en General-Konference i Maadeholdsfor-

eningens Lokale i Preston. Otte af de Tolv vare nærværende, nemlig:

Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Wil-

ford Woodruff, John Taylor, Geo. A. Smith og Willard Richards. Rap-
port aflagdes om de forskjellige Grenes Tilstand i England, hvoraf det

fremgik, at der i det Hele fandtes 34 Grene, som tilsammen talte 1671

Medlemmer, 34 Ældster, 52 Præster, 38 Lærere og 8 Diakoner. Dernæst

blev det vedtaget at udgive et Maanedsskrift i England under Navn af de

Sidste-Dages Helliges ''Millennial Star" med Parley P. Pratt som Redak-
tor og Brigham Young som Medhjælper. Ligeledes blev det vedtaget at

udgive en ny Salmebog, og Ældsterne Brigham Young, Parley P. Pratt

og John Taylor beskikkedes som en Komite til at forestaa Udvalget af
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disse nye Salmer samt til at publisere saadanne Boger og Skrifter Tid

efter anden, som Nodvendigheden maatte kræve. Fra denne Konfe-

rence begave Brodrene sig til deres forskjellige Arbejdsmarker.

Præsident Young ledsagede Wilford Woodruff til Herefordshire,

som paa den Tid var den vigtigste Arbejdsmark i den britiske Mission,

og erholdt der de fleste Penge til Udgivelsen af Mormons Bog og Salme-

bogen. En Broder ved Navn John Benbow forstrakte ham saaledes med
250 Pund Sterling og Broder Kingston med 100 Pund.

Parley P. Pratt rejste til Manchester, hvor han str-ax gjorde Forbe-

redelser til Udgivelsen af " The Mlllennial Star," hvis forste Numer udkom
den 27de Maj 1840. Orson Pratt rejste til Skotland og oprettede efter nogen

Tids Forlob en Gren i Edinburgh, medens Tohn Taylor fortsatte sin Virk-

somhed i Liverpool med megen Held. Siden lykkedes det ham ogsaa at

aabne Evangeliets Dor i Irland og paa Oen Man i det irske Hav. I Be-

gyndelsen af Juni organiserede Brigham Young og Heber C. Kimball

det forste Selskab af Hellige, som udvandrede fra England. Hele Sel.

skabet bestod af 41 Sjæle og stod under Ledelse af Ældste John Moon;

det afsejlede fra Liverpool den 6te Juni. Dette var de forste Frugter fra

et fremmed Land—Forloberen for den store Skare, der i Tidens Lob
skulde folge efter.

Den 6te Juli afholdtes en anden General-Konference i Tommermands-
hallen i Manchester, en Sal, som bekvemt kunde rumme 5,000 Personer.

I denne Konference vare 41 Grene repræsenterede med et Medlemantal

af 2513 foruden Præstedommet, som udgjorde 56 Ældster, 126 Præster

61 Lærere og 13 Diakoner, hvilket udviste en Forogelse i tre Maaneder

af 842 Medlemmer, 22 Ældster, 74 Præster 23 Lærere og 5 Diakoner.

Komiteen var netop bleven færdig med Trykningen af den nye Salme-

bog, som nu blev anbefalet til Forsamlingen og ved enstemmigt Votum
antagen. Tyve af de indfodte Ældster tilbode sig frivilligt at ofre deres

Tid i Evangeliets Tjeneste. Strax efter Afholdelsen af denne Konfe-

rence rejste Parley P. Pratt tilbage til New York for at hente sin Familie,

fra hvilken Rejse han forst kom tilbage i Oktober Maaned. Under hans Fra-

vær forestod Præsident Young, assisteret af Willard Richards, Udgivel.

sen af " The Millennial Star.' 'I September organiseredes det andet Selskab

af Emigranter, bestaaende af 200 Sjæle under Theodore Turleys Ledelse,

hvilket afsejlede med Skibet " North Amerika " fra Liverpool den 8de^

Ved denne Tid begave Ældsterne Kimball, Woodruff" og Smith sig

til London for at tilby'de Hovedstadens Indvaanere Evangeliets Fylde

og efterat de havde tilbragt ti Dage med at besoge de forskjellige Sam-
funds Præster, Prædikanter og Andre, bade de om Tilladelse til at præ-

dike i deres Kapeller, men da de bestandig fik et haanligt Afslag, beslut-

tede de ligesom Jonas at prædike under aaben Himmel. Saaledes gik de
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hen til Smithfield Torv (til den samme Plet, hvor John Rodgers var ble-

ven brændt), i den Heusigt at prædike der Kl. 10 Form,, men en Politibe-

tjent underrettede dem om, at Lordmayoren havde udgivet et Forbud mod

alTrædiken paa aaben Gade i Staden. En Hr. Connor traadte derpaa frem

og sagde: "Jeg vil vise Eder et Sted udenfor hans Jurisdiktion," og

fulgte dem hen til Tabernakelpladsen, hvor de traf en Forsamling paa

henved 400 Personer, der lyttede til en Prædikant, som stod paa en Stol.

Da han var færdig, stod en anden Prædikant frem for at tale. Ældste

Kimball sagde til den forste Gejstlige : "Der er en Mand tilstede fra Ameri-

ka, som onsker at prædike," og han fik Tilladelse til at tale. Ældste

Geo. A. Smith holdt derpaa en Tale, der varede i omtrent 20 Minuter,

om Evangeliets forste Grundsætninger, og tog til Text Marki Evangelium

16de Kapitels 16de Vers. Ældste Kimball bad dernæst Prædikanten om at

bestemme en anden Forsamling paa samme Sted, i hvilken de amerikanske

Brodre kunde prædike, men han sprang op og sagde : "Jeg har netop er-

faret, at den Herre, som har talt, er en Sidste-Dages Hellig; jeg kj ender

dette Slags Folk—det er nogle meget daarlige Subjekter; de have ad-

splittet mange Kirkesamfund og gjort megen Skade." Han talte alle-

haande Ondt om de Hellige og gav dem en meget daarlig Karakter

samt paalagde de Tilstedeværende ikke at hore paa Ældsterne, "thi,'

sagde han, "vi have Evangeliet og kunne frelse Menneskene uden Van-

tro, uden Socialisme og uden de Sidste-Dages Hellige."

Ældste Kimball bad om Tilladelse til at staa op paa Stolen for selv

at bekjendtgjore en Forsamling. Prædikanten sagde: "De skal ikke

gjore det; I have ingen Ret til at prædike her." Derpaa rykkede han

Stolen fra ham og lob bort. Flere af de Tilstedeværende sagde: "I

have ligesaa god Ret til at prædike her og til at bestemme Forsamling

som han har," hvorpaa Ældste Kimball berammede en Forsamling til

Kl. 3 Eftermiddag, til hvilken Tid Mange havde forsamlet sig.

Efterat Forsamlingen var bleven aabnet med Sang og Bon, talte

Ældste Woodruff henved en halv Time om Evangeliets forste Grundsæt-

ninger, idet han valgte Galaterbrevets 1ste Kapitel, 8de og Ode Vers, til

Text. Siden talte Ældste Kimball over det samme Emne. De Tilste-

deværende vare særdeles opmærksomme og syntes at interessere sig for det>

de horte. De, som boede rundt omkring Pladsen, aabnede endog deres

Vinduer, medens mange af dem vare stimlede sammen iblandt de begjær-

ligt Lyttende, hvor de fordbleve, indtil Forsamlingen, der sluttede un-

der god Forstaaelse, omsider hævedes.
*

Hr. Connor indbod Ældsterne til sig. Strax efterat de vare komne

derhen, folte Ældste Kimball sig tilskyndet til at vende tilbage til det

Sted, hvor de havde prædiket. Da han kom derhen, traf han en stor

Flok Mennesker, der talte sammen om det, de havde hort om Eftermid"
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dagen, og de onskede, at han skulde tale til dem igjen. Han gjorde saa,

og siden kom Flere frem og iudbodeham til at folge med sig hjem. Me-

dens Ældste Kimball prædikede, kom der Flere hen til Brodrene Wood-
ruflf og Smith for at tale med dem om Læren, og Hr. Conner forlangte Daab.

Den næste Dag dobte Ældste Kimball Uhrmager Henry Conner i

Peerless Pool. Han boede i Ironmongers Row i London, og var den

Forste, som blev dobt der paa Stedet. Endskjondt London siden blev et

vigtigt Hovedsæde for "Mormonismen''' i England og Tusinder flokkedes

om Sandhedens Banner dersteds, fandt disse forste Missionærer det dog

meget besværligt at faa Fodfæste i denne mægtige Verdensstad, ^hvilket

folgende Udtog af et Brev til Udgiverne af " The Times and Seasons"

tilstrækkelig beviser:

"Vi have kun dobt 11 Personer i London, men formedelst Guds
Barmhjertighed haabe vi inden ret længe at vinde en rig Host af

Sjæle i denne Stad. Imidlertid maa vi tilstaa, at vi paa alle vore

Rejser baade i Amerika og Europa aldrig have truffet paa et Folk,

fra hvis Sind vi have havt saa mange Indvendinger og Hindringer at

bortrydde for at vække Interesse for Sagen og berede Hjerterne for An-

nammelsen af Guds Ord som i Staden London.

Naar vi talte med Nogen iblandt de simplere Folkeklasser om
Evangeliet, fik vi i Almindeligh3d dette Svar: "Jeg gaar til Kirken eller

Kapellet og lader mine Born dobe. Hvad Mere behoves der." Naar vi

talte med de Lærde, fandt vi dem altfor kloge til at modtage Undervis-

ning, og for meget indtagne i deres Fædres Traditioner, til at de skulde

vente nogen Forandring i de sidste Dage. Naar vi talte med Religions-

lærerne for Nutidens forskjellige Troessamfund om Evangeliets Grund-

sætninger, gave de os den Besked, at Tingenes gamle Orden var afskaffet

og ikke nodvendig længere; nogle af dem havde prædiket den gode,

gamle Religion i 40 Aar, og Gud var med dem, og de behovede ikke

mere Aabenbaring, ikke Helbredelsens Gave eller noget Andet, som til-

horte Kirken i Apostlernes Dage, thi disse Ting kunde let undværes i

denne Forfinelsens, Oplysningens og Lærdommens Tidsalder.

Naar vi stode frem for at prædike Omvendelse og Daab til Synder-

nes Forladelse for Menneskene, lod Raabet: "Baptist, Baptist," saa det

rungede i vore Oren. Dersom vi talte om, at der i Kirken og Kristi

Menighed ligesaavel var Profeter og Apostler som andre Embedsmænd

og Medlemmer,* raabte de strax: "Irvingiter, Irvingiter." Hvis vi under

vore Bemærkninger blot en eneste Gang kunde komme til at anfore det

Skriftsted : "Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand," lod der strax fra flere

Steder paa engang: "Aa, I hore til Johanna Southcote." Talte vi om
Kristi anden Tilkommelse, lod Raabet "Aitkeuiter." Naar vi kom til at om-

tale Præstedommet, kaldte de os "Katholiker," og om vi bare Vidnesbyrd
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om, at Engle havde aabenbaret sig, lod Folkets Svar : "Irvingiterne have

deres Engle, og selv Hertugen af Normandiet vilde gjerne sværge paa, at

han har Englebesog hver Nat."

Disse Hilsener i Forening med mangfoldige andre af en lignende Be-

skaffenhed vedbleve daglig at lyde for vore Oren, indtil vi næsten vare

tilbqjelige til at tro, at London var Samlingspunktet for alle det nittende

Aarhundredes mangfoldige Religionssystemer, og at den havde 666 for-

skjellige Guder, Evangelier, Frelsere, Saliggjorelsesplaner, Religioner,

Kirkesamfund, Bud (væsentlige og uvæsentlige) og ligesaa mange Maa-

der at prædike paa—samt det samme Antal Veje til Himmelen og Helve-

de, og at denne Tingenes Tilstand havde besnæret Indvaanerne i den

Grad, at det syntes, som om der behovedes en Basun fra de hojeste Himle

for at vække dem og faa dem til at hore paa og antage Læren om eet

Evangelium, een Tro, een Daab, een Hellig-Aand, een Gud og een Sa-

liggiorelsesplan, og det en saadan, som den, Kristus og Apostlerne præ-

dikede.

Desuagtet er vort Haab om, at der vil blive udfort et godt Ar-

bejde i London, ingenlunde bleven svækket, men vi tro fuldt og fast, at

mange Sjæle dersteds ville komme til at annamme Evangeliets Fylde,

om end det vil ske formedelst Tro, Flid, Udholdenhed og Bon.

Efterat have tilbragt 23 Dage paa denne forste Mission i Hovedsta-

den og Tiden nærmede sig til Oktober-Konferencen, forlod Ældste Wood-

ruff London den 10de September, i den Hensigt at overvære flere Kon-

ferencemoder paa Landet. Han bivaanede saaledes Bran Greens og

Gadfield Elms Konference, der afholdtes i Worcester den 14de Septem-

ber, samt Froomes Hills Konference, afholdt i Herefordshire den 21de

September. I disse to Konferencemoder blev der afgivet Rapport fra 40

Grene med 1,007 Medlemmer og 113 Personer af Præstedømmet, nemlig:

19 Ældste, 78 Præster, 15 Lærere og 1 Diakon, hvilke alle i kortere Tid

end 7 Maaneder havde annammet det evige Evangeliums Fylde i denne

Del af Vingaarden, hvor han forst begyndte at arbejde i Marts Maaned,

og Værket skrider endnu hurtigt fremad i denne Egn. Iblandt de Dobte

have næsten 100 Personer været Prædikanter iblandt forskjellige Re-

ligionspartier.

Tillige bivaanede han Konferencen i Staffordshires Pottemagerier,

hvilken afholdtes i Hanley den 28de September. Ifolge de aflagte Rap-

porter havde denne Konference 9 Ældster, 32 Præster, 9*Lærere, 9 Dia-

koner og 231 Medlemmer, af hvilke de fleste havde annammet Evangeliet

siden vor Ankomst dertil forrige Vinter og Foraar. Medens han besogte

Konferencerne, fortsatte Ældste Kimball og George A. Smith deres Ar-

bejde i London indtil den 1ste Oktober, da vi atter traf sammen i Staf-

fordshire og node hinandens Selskab under den hele paafolgende Rejse til
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Manchester, hvor det omrejsende Hojraads Kvorum tilligemed mange
Ældster og Hellige den 6te Oktober igjen havde det Privilegium at være

samlede til en General-Konference i Tomraermandshallen, hvor vi

horte et Antal af 3626 Hellige og 383 Medlemmer af Præstedommet re-

præsenteret.

I Juli-Kouferencen var der ialt 2513 Hellige og 256 Medlemmer af

Præstedommet, hvoraf det ses, at Menigheden i tre Maaneder er bleven

foroget med 1, 113 Hellige og 127 Medlemmer af Præstedommet, og
desforuden ere over 200 Hellige, indbefattende mange Ældster, Præster

Lærere og Diakoner, emigrerede til Amerika, hvilket i det Hele udgjor

et Tillæg af over 1,300 Sjæle til Menighederne i Europa i de sidste 3

Maaneder og over 2,000 Personer siden Konferencen i Preston den 15de
April. Dengang var der 1,671 Hellige og 132 Medlemmer af Præste-

dommet.

Saaledes kunne I se, at de Helliges Antal foroges, og at Herren i

det Hele taget velsigner sine Tjeneres Arbejder hertillands, hvorfor vi

ere taknemmelige; og vor bestandige Bon til Gud er, at hans Rige maa
rulle fremad, og at hans Sendebud, som have det evige Evangelium at

forkynde, maa være nidkjære og ydmyge, samt at de aldrig maa blive

trætte af at gjore Godt, men at de med Taalmodighed maa oppebie deres

Belonning, som ligger ved Enden af Maalet, paa det deres Glæde maa
blive fuldkommen."

Angaaende Værkets hurtige Udbredelse i Herefordshire skriver

Ældste Wilford Woodruff til " The Millenmal Star" saaledes:

" Sandheden er mægtig og har vundet Indflydelse ; Værket trives og

Flere lægges til Menigheden paa alle Kanter, indtil nu flere Hundreder

og deriblandt over 50 Prædikanter glæde sig i det evige Evangelium og

ere taknemmelige til Gud, fordi han har ladet dem opleve den Dag, da

han har udrakt sin Haand, for endnu engang at beskjære sin Vingaard

med en mægtig Beskjæring og for at indfore Evangeliet paa Jorden i dets

oprindelige Renhed. I mange Tilfælde have Tegn fulgt de Troende ifolge

Frelserens Forjættelse, og Guds Aands Vidnesbyrd har ledsaget Ordets

Prædiken. Saasnart Evangeliet er bleven prædiket, have hele Familier

antaget det med Glæde og adlydt dets Ordinantser, og ofte er det hændet,

at vi have dobt fra otte til tolv Individer den forste Gang, vi have havt

Forsamling paa noget nyt Sted og prædiket Guds Ord for dem.

Ældste Young arbejdede i Forening med os henved en Maaneds Tid,

i hvilket Tidsrum Mange bleve dobte og konfirmerede, ligesom ogsaa

Flere bleve ordinerede og beskikkede til at prædike Evangeliet; og me-

dens de Hellige bleve opbyggede og deres Hjerter frydede sig formedelst

Ældste Youngs Undervisning og Raad, havde ogsaa jeg meget Gavn af

hans Selskab, da jeg horte hans Paamindelser og uod Godt af hans Raad.
T
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Da Nodveudigheden fordrede, at Young vendte tilbage til Manche-

ster igjen for at hjælpe til ved Udvalget af Salmer til Sangbogen og for

at varetage andre Anliggender, tog han den 20de Maj Afsked med os,

medens Ældste Richards og jeg i Forening med Ældste Kingston, der

ganske havde hengivet sig til Værkets Tjeneste, fortsatte vort Arbejde i

Vingaarden.

Herren velsignede fremdeles vort Arbejde, og daglig lagdes der

nogle til Menigheden. Der aabnedes nye Dore for Evangeliet paa alle

Kanter; vi fik mangfoldige Anmodninger om at komme og prædike,

hvilke Onsker vi ikke kurrde opfylde paa Grund af Mangel paa Arbejdere.

Ua'^tet heuved 50 Personer vare blevne ordinerede til Ældster og Præ-

ster i denne Del af Vingaarden, var der dog ligesaa mange Steder at

prædike paa om Sondagene. Saaledes vedbleve vi med vort Arbejde i

denne Egn indtil henimod den Tid, da General- Konferencen i Manches-

ter den 6te Juli skulde afholdes.

Men inden vi forlode de Kellige, ansaa vi det for Visdom at sætte

Menighederne lorden og organisere dem i Grene og Konferencer, saa

at de kunde blive tilborligt repræsenterede paa General-Konferencen*

Derfor afholdt vi to Konferencer iblandt de Hellige, inden vi forlode

dem. Vi afholdt den forste af dem i Gadfield Elms Kapel i "Worcester-

shire den 14de Juni, og samtidig organiserede vi 12 Grene og udforte de

Forretninger, som Omstændighederne krævede. Den anden Konference

blev afholdt i Stanley Hill i Herefordshire, hvor vi organiserede 20

Grene. Beretningerne fra disse Konferencer overgiver jeg Dem til Oflfent-

liggjorelse, hvis De skulde anse det for rigtigt at lade dem trykke.

Den folgende Dag toge Ældste Richards og jeg Afsked med de Hel-

lige i Froomes Hill i Herefordshire, men inden vi fcrlode dem, maatte vi

tre Gange gaa til en liden Tam for at dobe og konfirmere flere Personer,

som kom til os og ytrede Onske om at faa disse Handlinger udforte af

03.

Æidsle Richards arbejdede i denne Del af Vingaarden i omtrent ti

Maaneder, i hvilken Tid han rejste meget, idet han prædikede baade Nat
og Dag, underviste de Hellige og havde den Glæde, at mange Sjæle bleve

indlemmede i Menigheden. Jeg havde stor Nytte af de Raad, han gav,

angaaeude Menighedernes Organisation, og det var tydeligt at se, at han

havde gjcnnenigaaet en gavnlig Erfaringsskole i de tre Aar, han havde

rejst omkring i England, og den behagelige Tid, vi have tilbragt sammen,

vil ikke lettelig gaa mig af Minde.

Vi vare underlige tilmode, da vi ved denne Lejlighed toge Afsked

med de Hellige i Herefordshire, thi det var ikke fuldt fire Maaneder

siden, at jeg forste Gang prædikede Evangeliet i denne Egn, og nu for-

lode vi mellen o og 600 Hellige, der glædede sig i den nye og evige Pagt,
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Og desuden Hundreder, som oaskede at hore og adlyde. Jeg tog Afsked

med Ældste Richards i Birmingham, hvorfra han tog videre til Man-
chester, medens jeg besogte West Bramwid og prædikede flere Gange for

en liden Menighed, som var bleven oprettet dersteds af Ældsto Turley,

der dobte flere Personer, medens jeg var der. Tillige besogte jeg i Sel-

skab med Ældste George A. Smith og Andre den 29de Juni Pottemage*

rierne i Staffordshire, hvorefter jeg ankom til Manchester."

I Febr. 1841 afsejlede endnu to Selskaber af emigrerende Hellige

fra Liverpool, det forgte under Ledelse af Hiram Clark og det sidste

under Bestyrelse af Samuel Browet. I samme Maaned blev en ny Ud-

gave af Mormons Bog, bestaaende af 5000 Expl., trykt i Liverpool ifolge

Instruxer fra det Forste Præsidentskab i Nauvoo gjennem Ældste Lorenzo

Snow, som nogen Tid i Forvejen var ankommen til England fra Nauvoo.

Den 6te April afholdtes en General-Konference i Manchester, ved

hvilken ni af de Tolv vare nærværende. Kirkens samtlige Grene i hele

Storbritannien udviste paa den Tid et Totalantal af 5,814 Medlemmer,

136 Ældster, 303 Præster, 169 Lærere og 68 Diakoner foruden ot Antal

af omtrent 800 Sjæle, som i Aarets Lob havde udvandret til Amerika-

Efterat Konferencens mest paanodne Forretninger vare blevne udforte,

holdt flere af de Tolv passende Taler angaaende Embedsmæudenes og de

Helliges Pligter og Rettigheder samt om Værkets Fremgang i Alminde-

lighed. Med denne Konference afsluttedes tillige de Tolvs Mission i

England. Folgende Uddrag af Præsident Youngs Dagbog fremstiller i

Korthed det Vigtigste af, hvad de Tolv udforte paa denne Mission

:

" Det var i Sandhed med taknemmelige Folelser og med Ærefrygt

for Gud, min himmelske Fader, at jeg skuede tilbage paa hans Handle-

maade mod mig og mine Brodre igjennem det forgangne Aar af vort Liv

i England. Hvilken uhyre Forskjel var det ikke mellem vor Ankomst
og Afrejse fra Liverpool! Vi landede om Foraaret 1840 som Fremmede
i et fremmed Land uden Penge, men formedelst Guds Naade have vi

vundet mange Venner, oprettet Menigheder i næsten enhver fremragende

By og Stad i Storbritannien, dobt raellen syv og otte tusinde Sjæle, trykt

5000 Mormons-Boger, 8000 Salmeboger, 2,500 Bind af " The Millennia^

Star" og 50,000 Sraaaskrifter; emigreret 1000 Sjæle til Zion, oprettet et

vedvarende Emigrations-Agentur, som vil blive til stor Velsignelse for de

Hellige, og have efterladt i mange Tusinders Hjerter det evige Livs Sæd,

hvilket vil frembringe Frugt til Guds Navns Ære og Forherligelse ; og

dog have vi Intet manglet, hverken Spise, Drikke eller Klæder ; i alle

disse Ting anerkjender jeg Guds Haand."

Den 20de April 1841 gik Brigham Young, Heber C. Kimball,

Orson Pratt, Wilford Woodruff, John Taylor, George. A. Smith og W.l-

lard Richards tilligemed et Selskab af 130 Hellige ombord paa Skib^^t
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Kochester og afsejlede fra Liverpool den paafolgende Dag. En stor

Skare af Hellige havde samlet sig paa Skibsbroen for at være Ojenvidne

til deres Bortrejse, iblandt Andre ogsaa Parley P. Pratt, som efterlodes

som Præsident for den britiske Mission, og Orson Hyde, der skulde fort-

sætte sin Rejse til Jerusalem.

Skibet Kochester naaede New York den 20de Maj, og den 1ste Juli

ankom Ældsterne Brigham Young, Heber C. Kimball og John Taylor

til Nauvoo, hvor de paa det Kjærligste bleve budne Velkommen af Jo-

seph og de Hellige. De andre Brodre, som paa Grund af Forretninger

og ved Besog hos Slægtninge og Venner vare blevne opholdte paa Vejen,

ankom til Nauvoo forst senere. Joseph skriver:

"Alle de af de tolv Apostlers Kvorum, som ventedes hjem iaar, ere

nu med Undtagelse af Ældsterne Willard Kichards og Wilford Wood-

ruff ankomne. Vi have lyttet til deres Beretninger om deres Held og

Herrens Værks Fremgang i Storbritannien med megen Glæde. De have

sikkerlig været Kedskaber i Guds Haaud til at udfore Meget, og maa

have den Tilfredshed at vide, at de have gjort deres Pligt. Maaske have

aldrig nogensinde Mænd paataget sig en saa vigtig Mission under saa

trykkende, ugunstige og lidet lovende Omstændigheder. De fleste af

dem vare, da de forlode dette Sted for omtrent to Aar siden, udmattede

af Sygdom eller bleve angrebne af Sygdom paa Vejen, Flere af deres

Familier vare ogsaa syge og trængte meget til.deres Bistand ; men vi-

dende, at de vare blevne kaldte af Himmelens Gud til at prædike Evan-

geliet for andre Nationer, toge de ikke Kjod og Blod paa Raad, men

lydige til den himmelske Befaling, begyndte de " uden Pung og Taske"

en Kejse paa 5,000 Mile, aldeles stolende paa Guds Forsyn, der havde

kaldet dem til et saa helligt Kald. Paa Kejsen for de naaede Havet,

bleve de bragte i mange trykkende Omstændigheder. Efterat have over-

staaet haarde Sygdomme, fortsatte de igjen Kejsen, hvorved Sygdommen
paauy fik Magt over dem, og de maatte uden Penge og uden Venner

standse blandt Fremmede. Deres Liv blev flere Gange oj^givet og de

have taget hverandre i Haanden forventende, at det var sidste Gang,

de saa hverandre i Kjodet, men uagtet deres Lidelser og Gjenvordigheder

hjalp Herren dem altid og tillod dem ikke at blive Dodens Bytte. Paa

en eller anden Maade aabnedes der en Udvej, Venner kom til, naar de

trængte haardest, og afhjalp deres Fornodenheder, og saaledes bleve de

istand til at fortsætte deres Kejse og fryde sig ved den Hellige i Israel.

De rejste i Sandhed ud "med Taarer, bærende kostbar Sæd," men ere

hjemvendte med Glæde, bærende deres Neg med sig."
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FIRE OG TYVENDE KAPITEL.

Don Carlos Smith afgaar ved Djdeu i en Alder af 2-43^ Aar i Nauvoo.—Hans Bi-

ografi etc.—ISauvoo besoges af et betydeligt Antal Sac-og Fox-Indianere.

—En interessant Inskription fra Fortiden.—Daab for de D.Jde etc—Djbefon-

tfin i Nauvoo Tempel indvies.—Joseph ulig Sektererens Ideal af en sand Pro-

fet.—Brudstykker af en indholdsrig Tale.—"Nauvoo og Mormonerne."

—

Organisationen af Nauvoo kvindelige Hjælpeforening fuldendes.

Den 7de August 1841 afgik Ældste Don Carlos Smith, Josephs yng-

ste Broder, i en Alder af 245 Aar ved Doden i Nauvoo. Han var en lo-

vende ung Mand og havde været meget virksom og nidkjær for Herrens

Værk fra Begyndelsen. Han var en af de Forste, som modtog Josephs

Vidnesbyrd med Hensyn til Evangeliet. Samme Aften som Mormons

Bogs Plader bleve foreviste de otte Vidner, blev en Forsamling afholdt,

ved hvilken alle Vidnerne, saavelsom Don Carlos,. bare Vidnesbyrd om
Sandheden af de sidste Dages Uddeling. Allerede som ganske ung,

neppe 14 Aar gammel, blev han ordineret til Præstedommet og ledsagede

sin Fader paa et Besog til sin Bedstefader og Slægtninge i St. Lawrence

County, New York. Paa denne Mission var han Midlet til at overbevise

en Baptistpræst om Værkets Sandhed. Siden tog han ud paa flere Mis-

sioner og var tillige meget virksom i Evangeliets Tjeneste hjemme; han

var en af de 24 Ældster, der lagde Hj ornestenen til Kirtlands Tempel.

Inden han endnu var 20 Aar gammel, blev han ordineret til Præsident

for Overpræsternes Kvorum, hvilken Stilling han beklædte indtil sin

Dod. I Forening med sine Raadgivere lagde han den sydvestlige Hjør-

nesten til Templet i Nauvoo. Han var Bogtrykker af Fag og havde

lært denne Profession i Oliver Cowderys Bogtrykkeri i Kirtland, og da

"TAe Elders' Journal" blev udgivet dersteds, overtog han Bestyrelsen af

samme. Efterat de Hellige vare flyttede til Nauvoo, begyndte han at

gjore Forberedelser til Udgivelsen af "The Times and Seasons," og for at

faa dette Blad publiseret saa tidligt som muligt, maatte han af Mangel

paa bedre Plads anbringe sin Presse i en Kjælder, hvorigjennem der be-

standig lob en Kilde. Ved at arbejde i denne fugtige Kjælder og ved at

salve og pleje de Syge, svækkedes hans Helbred saaledes. at han tilsidst

bukkede under for sine Lidelser. Ved sin Dod var han Brigadegeneral

for Nauvoo-Legionens 1ste Kohorte og Medlem af Kummunalbestyrelsen

i Nauvoo. Ligesom Joseph og sine ovrige Brodre var han en stærk og
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velbygget Mand, temmelig rank af Væxt, med blondt Haar og var 6 Fod

4 Tommor hoj. Han var meget afholdt af Alle, som kjendte ham, thi

han var meget forstandig for sin Alder og syntes at have en stor Fremtid

for sig. Hans Dod var et haardt Slag for hans Familie og Venner.

Efter de Tolvs Tibagekoraat fra deres Mission til England opfordre-

de Joseph dem til at overtage Byrden af Kirkens Forretninger i Nauvoo,

navnlig med Hensyn til Salget af Kirkens Landejendomme. I en spe-

ciel Konference, som kort efter holdtes, ytrede Joseph, at Tiden nu var

kommen, da de Tolv skulde indtage deres Pladse nærmest det Forste

Præsidentskab og at det var deres at Pligt at paase Emigranternes Nedsæt-

telse samt varetage Kirkens Forretninger i de forskjellige Staver og

hjælpe til at fremrulle Riget med Sejr blandt Nationerne. De havde

været trofaste og havde baaret Dagens Byrde og Hede, og det var ikke

mere end ret og billigt, at de nu skulde have Lejlighed til at sorge for sig

selv og dere? Familier, og paa samme Tid afluse ham, saa at han atter

kunde tage fat og oversætte.

Den 12te August blev Nauvoo besogt af et betydeligt Antal Sac-og

Fox-Indianere, som kom for at se og tale med Joseph. Et Musikkorps

og en Troppeafdeling blev beordret til at modtage dem ved Landingsste-

det og ledsage dem til Lunden, hvor Forsamlingerne i Almindelighed

holdtes, men de nægtede at gaa iland, indtil Joseph selv kom tilstede.

Han gik derfor ned til Færgestedet og modte Keokuk, Kishkukosh, Ape-

nosse og omtret 150 andre Hovdinger og Krigere tilligemed deres Fa-

milier, og ledsagede dem til Lunden, hvor han underrettede dem om man-

ge Ting, scm Herren havde aabenbaret for ham angaaende deres Fædre og

de Forjættelser, som bleve givne angaaende dem i Mormons Bog. Han
raadede dem til at holde op med at bekrige og dræbe hverandre indbyr-

des, samt at holde Fred med de Hvide, hvilket blev dem oversat ved en

Tolk. Keokuk, deres fornemste Hovding, svarede, at han i sit Telt hav-

de en Mormons Bog, som Joseph for flere Aar siden havde givet ham.

"Jeg tror," sagde han, "De er en stor og god Mand. Jeg ser vild ud, men er

ikkedestomindre en Son af den Store Aand. Jeg har hort Deres Raad, og

jeg og Mine onske at holde op med at krige og ville fdlge de gode Raad,

De har givet os." Efter Samtalen bleve de opvartede af Brodrene med
Mad og Frugt, og gave dem til Gjengjæld en Prove paa deres Dands

Den 25de dode Æ dste Oliver Granger, en af Kirkens dygtigste

Forretningsmænd, i ea Alder af 49 Aar i Kirtland, Ohio, og den 27de

6. M. dode ligeledes Ældste Robert B. Thompson paa sin Bopæl i Nau-

voo, 29 Aar gammel, i fuldt Haab ora en herlig Opstandelse. Han hav-

de været Medredaktor af "The Times and Seasons," Oberst i Nauvoo-Le-

gionen og havde skrevet meget baade for Joseph og Kirken.

Blån It de interessante Levninger fra Fortiden," skriver Joseph, "som
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i denne Tid komme for Lyset, findes folgende Dom offentliggjort af

" Courier des Etats Unis":

"Dom, afsagt af Pontius Pilatus, fungerende Guvernor for Nedre Gali-

læa, hvoraf det fremgaar, at Jesus af Nazareth skal lide Doden paa Korset.

I Kejser Tiberius Cæsars 17de Regjeriugsaar den 25de Marts i Sta-

den det hellige Jerusalem, Præsterne og Forvaltere af Ofre for Guds Folk,

Anna og Caiphas, og Guvernor for Nedre Galilæa, Pontius Pilatus , sid-

dende paa Præsidenskabets Sæde i Prætoriet, dommer Jesus af Nazareth

til at do paa Korset mellem to Tyve. Folkets store og enstemmige Vid-

nesbyrd melde: (1) Jesus er en Forforer, (2) han er oprorsk, (3) han er

en Fjende af Loven, (4) han kalder sig falskeligen Guds Son, (5) han

kalder sig falskeligen Israels Konge, (6) han gik ind i Templet, fulgt af

en Mængde, som bare Palmegrene i deres Hænder. Den forste Hoveds-

mand, Q uillus Cornelius, befales at fore ham til Retterstedet. Enhver-

somhelst, Fattig eller Rig, forbydes at modsætte sig Jesu Dod.

Vidnerne, som undertegnede Jesu Dom, ere folgende: (1) Daniel

Robani, (2) Raphael Robani, (3j Cupet, en Borger. Jesus skal gaa ud

af Staden Jerusalem ved Struenus Porten."

Ovenstaaende Dom er indgraveret paa en Kobberj^lade; paa den ene

Side er skrevet disse Ord: "Ea lignende Plade er sendt til hver Stamme."

Den blev fundet i en gammel Vase, da man udgravede den gamle Stad

Aquilla i Kongeriget Neapel i Aaret 1820, og b!ev opdaget af Kunstens

Kommissærer, som stode i Forbindelse med de franske Armeer. Ved Ex-
peditionen til Neapel blev den fundet indlagt i en Æske af Ibenholt i

Chartrems Sakristi. Vasen blev funden i Casertas Kapel. Den franske

Oversættelse blev udfort af Medlemmer af Kunstkommissionen. Origi-

nalen er i det hebraiske Sprog. Chartrems Folk bade indstændig om,

at man ikke vilde fratage dem Pladen, og deres Bon blev hort som Be-

lonniug for de Opofrelser, de havde gjort for Armeen. M. Denon, en

Lærd, lod fabrikere en lignende Plade, paa hvilken foranstaaende Dom
blev graveret. Ved Salget af hans Samling af Oldsager m. m., blev den

kjobt af Lord Howard for 2,890 Franks. Dens virkelige Interesse og

Værdi vil langt overgaa denne Sum."

Don 2den Oktober blev Grundstenen til Nauvoo Hus lagt af Joseph

og hans Raadgivere, og et Aktieselskab dannedes med en Kapital af

200,000 Dollars til Opforeisen af denne Bygning. En betydelig Mæng-
de Aktier solgtes og Bygningens Stueetage med 240 Fods Forside blev

snart opfort.

Samme Dag tog Efteraarskonferencen sin Begyndelse og varede i fire

Dage. Paa Forlangende af de Tolv gav Joseph nogle Instruxer om
Lærdommen Daab for de Dode, hvortil den store Forsamling lyttede med
udelt Opraæi'ksomhed. Han beviste, at Daab for de Dode var det eneste
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Middel, hvorved vi kunde staa som Frelsere paa Zions Bjerg. Proklama-

tionen af Evangeliets forste Principer var et Middel til Frelse for hvert

Menneske som Individ betragtet, og det var Sandheden og ikke Men-

neskene, som frelste, men ved at igjennemgaa Evangeliets Ordinantser

for Andre, kunde vi blive Redskaber til at bringe mange af vore Slægt-

ninge ind i Guds Rige.

Han forklarede Forskjellen paa en Engelogen tjenstgjorende Aand.

Den forste er et Væsen med forklaret Legeme og Aand, forenede ved Op-

standelsen, som betjener andre Væsener, ligeledes med Aand og Legeme.

Den anden er en Aand uden Legeme, som besoger og betjener andre

Aander. Jesus Kristus var en tjenstgjorende Aand, saalænge hans

Legeme hvilede i Graven; han prædikede for Aanderne, som vare i For-

varing og opfyldte derved en væsentlig Del af sin Mission, uden hvilket

han ikke kunde have fuldkommet sin Gjerning eller gaaet ind til sin Hvile.

Efter sin Opstandelse viste han sig foi sine Disciple som en Engel.

De, som bleve borttagne fra Jorden, saasom Enok, kunne ikke indgaa til

Hvile, forend de have gjennemgaaet en Forandring lig Doden. Hensigten

med saaledes at tage dem herfra er at sende dem paa Mission. Engelen,

som viste sig for Johannes paa Oen Patmos, havde gjennemgaaet Op-

standelsen. Jesus Kristus besogte og betjente efter sin Opstandelse dem,

der vare borttagne fra Jorden, og dem, der vare opstandne af Graven.

Ligefra Adam indtil nærvæi-ende Tid strækker sig en Kjæde af Myndig-

hed, som enten Mænd paa Jorden eller Opstandne have besiddet. Det

er ikke mere utroligt, at Gud vil Jrelse de Dode, end det er, at han vil

oprejse dem.

Der vil aldrig blive nogen Tid, da Aanderne ville blive for gamle til

at nærme sig Gud. Hans Naade og Tilgivelse kunne Alle naa i deres Tid,

som ikke have begaaet den utilgivelige Synd, der ikke kan tilgives hver-

ken i denne Verden eller i den tilkommende. Der gives en Vej til Los-

ladelse for de Dodes Aander, nemlig Præstedommets Magt, som loser og

binder paa Jorden. Denne Lærdom viser sin Fortrinlighed deri, at den

fremviser Storheden af Guds Xaade og Barmhjertighed og Udstræk-

ningen af den Plan, som er lagt til Menneskenes Saliggjorelse.

Denne herlige Sandhed er beregnet paa at foroge Forstanden og un-

derstotte Sjælen i Modgang, Vanskelighed og Nod. Antag for Ex., at to

Mænd—Brodre—ere lige begavede, lærde, dydige og elskværdige, og van-

dre i Retskaffenhed og overensstemmende med en god Samvittighed samt

opfylde deres Pligter, saavidt de ere istand til at kjende dem gjennem
Traditionens mudrede Strom, eller af Naturens Bogs overklattede Blade.

Den ene dor og bliver begravet, uden at have hort Forsoningens Evan-
gelium, som senere sendes til den anden, der horer og annammer Salig-

gjorelsens Budskab og bliver Arving til det evige Liv. Skal den ene
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nyde Herlighed og den anden sendes til haablos Fortabelse? Gives der

ingen Lejlighed for ham at undkomme? Sektismen svarer: ingen!

ingen!! ingen!!! En saadan Ide er værre end Gudsfornægtelse. Sand-

heden vil tilintetgjore enhver saadan Skinhellighed og Selvretfærdighed.

Sekterne ville blive sigtede, og de, som ere oprigtige af Hjertet,ville komme
frem, medens deres Præster ville blive efterladte midt i deres Fordærvelse.

Mange Indsigelser blive fremsatte mod de Sidste-Dages Hellige, for-

di de ikke ville indromme Sekternes Daabs Gyldighed, og heller ikke

ville anerkjende de forskjellige Sekters Ægthed. Det vilde være ligesom

at komme ny Vin i gamle Læderflasker eller gammel Vin i nye. Hvad,
nye Aabenbaringer i de gamle Kirker ? Nye Aabenbaringer ville gaa

igjennem Bunden af deres bundlose Svælg. Ny Vin i gamle Flasker ?

Flaskerne ville gaa itu og Vinen spildes. Sadducæer i den nye Kirke?

Som gammel Vin i nye Læderflasker vil træuge igjennem Forene og gaa

tabt, saaledes ville Sadducæer og Skinhellige, bespottende jMyndigheden,

strande paa Forargelsens Klippe, blive udelukkede og fortabte, efterladen-

de Gjenlyden af deres Klynken.

Derefter sammenligue«^e han Sekterne med os. De forkaste Alle,

som ikke stemme overens med dem i deres Meninger, og ere kun forenede

i een Ting, nemlig at forfolge de Hellige, medens vi tro, at Alle kunne
blive freste baade i denne Verden og i den tilkommende, med Uudtagelse

af Mordere og Apostater.

Denne Lærdom fremviser i et klart Lys Guds Visdom og Barm-

hjertighed ved at indstifte en Ordinantse for de Dodes Frelse ved Daab,

forrettet af Stedfortrædere her paa Jorden, hvorefter deres Navne ville

blive optegnede i Bogerne i Himmelen og de selv blive domte efteT- deres

Gjerninger i Kjodet. Denne Lærdom gaar igjennem hele Skriften, og de

Hellige, som forsomme at varetage de nodvendige Ordiuantser for deres

afdode Slægtninge, ville sætte deres egen Salighed paa Spil. Tidernes

Fyldes Husholdning vil bringe Alt, hvad der er bleven aabenbaret i tid-

ligere Husholdninger, for Lyset og ligeledes andre Ting, som aldrig for

ere blevne aabenbarede. Han anforte Profeten Malakiæ Ord: "Se jeg sen-

der Eder Elias, Pi'ofeten, forend den store og forfærdelige Herrens Dag
kommer. Og han skal omvende Fædrenes Hjerter til Borneue og Bor-

nenes Hjerter til deres Fædre, at jeg skal ikke komme og slaa Jorden

med Ban," og tilfojede, "for tillige at gjenoprette Alt i Kristo."

Han bekjendtgjorde derpaa, at der ikke vilde blive mere Daab for

de Dode, forend Ordinantsen kunde blive udfort i Herrens Hus, og at

Kirken ikke vilde afholde nogen General-Konference, forend den kunde

samles i nævnte Hus, thi saaledes siger Herren."

Allerede den 8de Novbr. blev Dobefonten i Nauvoo Teinpel indviet.

Præsident Young var Talsmand.
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"DobefonteD," skriver Joseph, "er anbragt i Midten af Un-

deretagens Gulv under Templets Hovedhal, og er bygget af Tom-

mer samt er 16 Fod, lang fra Ost til Vest, 12 Fod bred og 7 Fod

hoj fra Grunden. Basinet er 4 Fod dybt. Den er prydet med

Billedskjærerarbejde i gammel Stil, og fra den nordre og sondre Side gaar

en Trappe ned til Basinet. Fonten staar paa 12 Oxer, 4 paa hver Side

og 2 ved hver Ende; deres Hoveder, Skuldre og Forben ses under Fonten.

De ere udskaarne i Træ efter Model af den smukkeste 5 Aars Oxe, som

kunde findes i Landet, og har en træffende Lighed med Modellen. Hor-

nene ere dannede efter de mest fuldkomne Horu, som kunde tilvejebrin-

ges. Oxerne og Fontens Prydelser ere ud:jkaarne af Ældste Elijah

Fordham, der arbejdede paa det i otte Maaneder. Fonten

er omgiven af en midlertidig Træbygning; Vandet faas fra en 30

Fod dyb Brond i Templet. Doune Fout blev bygget, for deri at udfore

Daab for de Dole, indtil Templet bliver fuldfort; da vil en Font af mere

varige Substantser aflose den."

Den 21de s. M. blev Daab for de Do le for forste Gang forrettet i

Fonten, idet Præsident Brigham Young og Æidsterne Heber C. Kimball

og John Taylor dobte omtrent 40 Personer for deres afdode Slægtninge

og Venner, medens Ældsterae Willard Richards, Wilford Woodruff og

George A. Smith gave dem H landspaalæggelse.

Der var i de Dage et Antal ugudelige Mænd i Kirken, som, medens

de foregave at være Sidste-Dages Hellige, gjorde sig skyldige i mange

slette Ting, og ikke tilfredse med selv at gjore Uret, forsogte de at lede

Andre til at deltage med sig ved at fortælle dem, at Joseph vidste fuld

Besked om deres Foretagender og gav dem Ret til at stjæle osv. De for-

talte, at det var ingen Synd at stjæle fra eu Hedning eller Udenforstaa-

eude, thi Profeten Esaias havde sagt, at Zion skulde "die Hedningernes

Mælk" og Micka, at "Hedningernes Vinding skulde helliges Herren og

deres Guds den ganske Jords Herre." Naar de derfor stjal Noget fra

Mænd, som ikke tilhorte Kirken, sagde de, at de "helligede" eller "diede

Hedningernes Mælk," og retfærdiggjorde sig paa denne Maade. Saasnart

disse Handlinger kom for Dagens Lys, blev Kirken lagt til Last derfor,

thi disse ugudelige Mæ;id sagde, at det var en af Kirkens

Lærdomme og at Joseph havde lært dem det. Denne Ugude-
lighed voldte Joseph og de ledende ÆjJster megen Bedrovelse. De
gjorde Alt, hvad de kunde, for at bringe saadaune Ting for

Lyset, og afskare Enhver fra Kirken, som de vidste havde gjort sig

skyldig i disse Forbrydelser. Baade Joseph og Hyrum offentliggjorde i

Bladene til Underretning for Kirken og Publikum i Almindelighed, at

slige Lærdomme vare aldrig blevne lærte af dem og at de vare villige til

at ofre deres Tid og Formue til Uaderstottelse af Landets Love og Op-
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dageisen af Euhver, som maatte gjore Brud paa samme. De tolv

Apostler publiserede ligeledes en Epistel, i hvilken de i skarpe Udtryk

fordomte disse Forbrydelser og citerede fra Lærdommens og Pagtens Bog
for at vise, hvad Herren havde sagt om dem, som vilde rove og stjæle.

"Ifolge de Anskuelser," skriver "Juvenile Instructor" som endnu for

en stor Del ere herskende i Verden med Hensyn til en Profets Udseende

og Maade at optræde paa, maa en saadan bære et langt Skjæg, have langt

Haar og klæde sig paa en aparte Maade. Om han ikke vadsker sig eller

beskjærer sine Negle er det saamcget bedre. Han maa ikke le eller være

munter. Naar han taler, maa hans Rost være dyb og alvorlig, og naar

han gaar, maa hans Gang være langsom og afmaalt. Om han bor i en

Hule, vil det behage mange Folk bedre, end om han boede i et Hus;

kortsagt han maa i enhver Henseende være forskjellig fra andre Menne-

sker. Det var en Selvfolge, at Alle, som nærede slige Anskuelser om en

Profet, bleve hojligen skuffede ved Joseph, thi hvis en Profet skulde tale,

klæde sig og handle paa denne Maade, saa var han aldeles ulig en

saadan. Han havde intet Skjæg, brugte ikke langt Haar, var meget ren-

lig om sin Person, klædte sig smagfuldt, havde et behageligt Udseende,

et venligt Smil, et glad og muntert Væsen og var meget naturlig og lige

frem. Han var en stor Hader af Paatagenhed og langfjæset Hykleri

og mange ere de Historier, som fortælles om hans besynderlige Maade at

irettesætte Sligt paa. Han vidste, at hvad Mange anse for Synd, er ikke

Synd, og gjorde meget for at bortrydde Overtro og Bigotteri. Han plej-

ede undertiden at brydes, spille B'>ld og more sig ved forskjellige Slags

Legemsovelser, og vidste, at han ikke heri begik nogen Synd. Det er

ikke den sande Religions Bestemmelse at gjore Mennesket sorgmodigt,

formindske dets Glæde og bringe det til at sukke og beklage sig eller

paatage sig et langt Ansigt, men at gjore det lykkeligt. Dette ouskede

Joseph at lære Folket, men i sit Forsog paa at gjore dette, blev han lige-

som Frelseren paa hans Tid en Anstodssten for Hyklere og Vantro. De
kunde ikke forstaa ham; han angreb deres Fordomme og Traditioner. De
haarde Stod, som Joseph saaledes tildelte Sektisrae og paatagen Guds-

dyrkelse, have havt sine gode Folger og have bidraget meget til at foran-

dre den herskende Anskuelse i Verden med Hensyn til disse Ting."

Den 20de Marts 184'?. prædikede Joseph for en stor Forsamling i

Lunden nærved Templet. Windsor P. Lyons Barns Lig, som var lagt i

en Kiste og opstillet foran Forsamlingen, gav Anledning til en Del af

hans Bemærkninger, som her meddeles i Uddrag:

"Præsident Smith læste Aabenbariugens 14fie Kapitel og sagde: Ad-

varselsrosten lyder igjen iblandt os og viser Usikkerheden af det menne-

skelige Liv. Jeg har i mine ledige Ojeblikke tænkt meget over denne

Gjenstand og gjort mig selv det Sporgsmaal, hvorfor ^maa uskyldige Born
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blive tagne fra os—i Særdeleshed de, som synes at være mest forstandige og

tiltrækkende; og den vigtigste Grund, som fremstiller sig for mit Sind, er

den, at Verden er meget ugudelig; der er et Ordsprog, som siger, at

"Menneskene blive svagere og visere," og hvis dette er Tilfældet, bliver

Verden mere ugudelig og fordærvet. I tidligere Dage havde en retfær-

dig Mand, en Guds Mand, en Mand med Kundskab, bedre Lejlighed til

at gjore Godt, til at blive troet og antaget, end den Dag idag, thi i disse

Dage moder en saadan Mand megen Modstand og Forfolgelse hos de fleste

af Jordens Indbyggere og han maa gjennemgaa megen Sorg her. Herren

borttager Mange, selv i den spæde Alder, for at de kunne blive fri for

Menneskets Misundelse og den nærværende Verdens Sorger og Kvaler;

de ere for rene og elskværdige til at leve paa Jorden. Derfor have vi,

om vi ret overtænke dette, Akrsag til at glæde os over, at de ere befriede

fra Elendighed og at vi snart skulle samles med dem igjen, istedetfor at

sorge over dem.

Hvad Anledning er der til Vantro, naar vi næsten daglig maa skil-

les fra vore Venner? Aldeles ingen. Den Vantro vil gribe efter ethvert

Halmstraa for Redning, indtil Doden stirrer ham i Ojnene, da viger hans

Vantro for det evige Livs Virkelighed, der med hele sin Kraft hviler

paa ham; og da, naar enhver jordisk Hjælp og Stotte slaar ham fejl, foler

han tydelig de evige Sandheder af Sjælens Udodelighed. Vi burde tage

mod Advarsel og ikke opsætte vor Omvendelse til vi ligge paa Dodslejet,

thi ligesom dette Barn er borttagen ved Doden, saaledes kunne ogsaa baa-

de Ynglinge og Mænd i den kraftigste Alder saavelsom smaa Bom
pludselig blive kaldte ind i Evigheden. Lad da dette være os en Advar-

sel, aldrig at opsætte vor Omvendelse eller vente dernied til vi ligge paa

Dodslejet, thi det er Guds Villie, at Mennesket skal omvende sig og tjene

ham, medens det nyder Helbred, med sin Sjæls hele Styrke, for at er-

hverve sig hans Velsignelse, og ikke vente til Dodsojeblikket.

Den Lærdom, at hvis Born ikke blive dobte eller bestænkede, ville

de gaa til Helvede, er en usand Lærdom, som ikke er stadfæstet i den

Hellige Skrift, og heller ikke er overensstemmende med Guds Karak-

ter. Alle Born ere blevne forloste ved Jesu Kristi Blod, og i det Ojeblik,

de forlade denne Verden, blive de forte hen i Abrahams Skjod. Den
eneste Forskjel, der er mellem den Gamles og den Unges Dod, er denne,

at den Ene lever længere i Himmelen i evig Lys og Herlighed end den

Anden, og bliver lidt snarere befriet fra denne elendige, uguielige Ver-

den. Desuagtet kunne vi for et Ojeblik tilsidesætte al den Herlighed

og sorge over Tabet; men vi sorge ikke som dem, der ere uden Haab."
Men Hensyn til Evangeliets forste Principer hedder det i samme

Tale: "Daab er et Tegn for Gud, Engle og Himmelen, at vi gjore Guds
Villie, og der er ingen anden Maade under Himmelen, hvorved Menne-
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sket kan indkomme i Guds Rige og blive frelst i hans Nærværelse, end Tro

paa Jesus Kristus, Omvendelse og Daab til Syndernes Forladelse; da have

vi Lofte om den Hellig-Aands Gave; alle andre Maader ere frugteslose.

Hvad er Kjendetegnet for de Syges Helbredelse? Haandspaalæg-

gelse er det Tegn eller den Maade, Jakob har betegnet, hvilket ogsaa var

en Skik hos de gamle Hellige, anordnet af Gud, og vi kunne ikke er-

holde Velsignelse ved at folge nogen anden Vej, end den Herren har an-

vist. Om vi skulde forsoge at faa deu Hellig-Aands Gave ved andre

Midler, end de Tegn og den Maade, Herren har anordnet, vilde vi da
modtage den? Sikkerlig ikke; alle andre Midler ville slaa fejl, thi Her-

ren siger: gjor saa og jeg vil velsigne Dig. Der horer visse Ncigler o^

Tegn til Præstedommet, hvilke maa iagtages for at erholde Velsignel-

serne. Tegnet, som Petrus fordrede, var, at Folket skulde omvende sig

og blive dobt til Syndernes Forladelse, da lovede han dem den Hellig.

Aands Gave; paa anden Maade kan den Hellig-Aands Gave ikke erholdes.

Der er Forskjel mellem den Hellig-Aand og den Hellig-Aands

Gave. Kornelius annammede, for lian blev dobt, den Hellig-Aand, som
for ham var Guds overbevisende Kraft om Evangeliets Sandhed; men
han kunde ikke annamme den Hellig-Aands Gave forend efter sin Daab.

Hvis han ikke havde efterkommet dette ydre Tegn eller denne Ordinant-

se, vilde den Hellig-Aand, der overbeviste ham om Evangeliets Sandhed

have forladt ham. For han havde adlydt disse Ordinantser og faaet den

Hellig-Aands Gave ved Hænders Paalæggelse, vilde han aldrig, ifolge

Guds Orden, have kunnet helbrede de Syge eller uddrive onde Aander,

thi Aanderne havde da været berettigede til at sige ligesom Sævas Son-

ner: "Paulus kjende vi og om Jesus vide vi, men hvem er Du?" Det

er ligemeget, enten vi leve længe eller kort paa Jorden, efterat vi ere

komne til Kundskab om disse Principer, naar vi blot ere tro til Enden."

For Forsamlingen hævedes, kundgjorde Joseph, at han skulde ad-

ministrers Daabeus Ordinantse i Floden tæt ved sit Hus Kl. 2 samme Dag.

Dad en fastsatte Tid kom, var Flodbredden opfyldt af en Mængde Folk, der

vare Ojeuvidner til, at Joseph gik ud i Vandet og dobte 80 Personer til

Syndernes Forladelse, og hvad der gjorde denne Scene endnu interessan-

tere var, at den Forste, der blev dobt, var Hr. L. D. AVatsou, en Fætter

af Emma Smith—den forste af hendes Slægtninge, som annammede
Evangeliets Fylde. Efterat Daaben var forrettet, loftede Profeten sine

Hænder mod Himmelen og nedbad Herrens Velsignelse over Folket,

og i Sandhed, Guds Aand hvilede over Mængden til Alles Trost og

Glæde.

Derefter begave Alle sig atter hen til Lunden, tæt ved Templet, hvor

Ordinantsen Haandspaalæggelse blev forrettet, og uagtet Joseph havde

prædiket længe under aaben Himmel og staaet i Vandet, medens han
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dobte 80 Personer, modtog dog henved 50 af de Dobte Haandgpaalæg.

gelse under hans Hænder.

For at vise, hvad fordomsfrie og sandhedskjærlige Mænds Anskuel-

ser vare i de Dage med Hensyn til Joseph og de Hellige, gjengive vi

Folgeude fra " The Advocate," et Blad, der udgaves i Columbia, Ohio,

om " Nauvoo og Mormonerne."

"Hr. Redaktor !

Da jeg foruylig har besogt Nauvoo, kan jeg ikke undlade at fortælle

Dem, hvilken behagelig Overraskelse modte mig der. Jeg havde nemlig

formodet af, hvad jeg saa ofte havde hort sige, at jeg skulde finde en fat-

tig, uvidende og overtroisk Befolkning, som holdtes i Trældom af Joseph

Smith, dette Folks store Profet. Men til min store Forundring saa jeg

ifctedetfor dette et forstandigt og lykkeligt Folk. Hver Mand syntes at

være beskjæftiget i en eller anden Næringsgren. Jeg saa ingen Doven-

skab, ingen Umoralitet, ingen Optojer—Alle syntes at være tilfredse og

kun at passe sin egen Dont. Med dette Folks Religion har jeg ikke

noget at skaffe; hvis de ere tilfredse med Lærdommen om ny Aabenba-

ring have de jo Lov til det. Landets Grundlov garanterer dem Ret til at

d)rke Gud ifolge deres Samvittigheds Bydende, og hvis de saa let kunne

tilfredstille den, bor vi, som ere af en anden Mening, ikke klage. Men
jeg jijor Iudt<igelse imod de mange onde Rygter og falske Beskyldninger,

som bestandigt blive udspredte om dem. Jeg kunde ikke se nogen Til-

bojelighed paa deres Side til at forstyrre Freden eller overtræde Lovene,

og Alt, hvad de forlange, er at nyde Lovenes Beskyttelse, som de villigt

ville underkaste sig. Dehave maaske onde og slette Mennesker iblandt

sig, men hvor finde vi et Samfund, som er tri for dem ? Alligevel er

jeg overbevist om, at Mormonerne som et Folk aldrig ville træde Loven

under Fodder.

Medens jeg var i Nauvoo, havde jeg udmærket Lejlighed til at se

dem tilsammen; der var nemliget Mode, hvor der var over 5,000 til-

stede. Aldrig i mit Liv har jeg seet en Forsamling, som var saa velkla;dt

og opforte sig saa roligt; der fandtes ingen beskjænkede eller uordentlige

Personer iblandt uem, og Kvindernes smagfulde Paaklædning kunde
ikke overgaas af Nogen. Under mit tre Dages Ophold der blev jeg vel-

bckjeudt med deres fornemste Mænd, og i Særdeleshed med deres Profet

den beromte Joseph Smith. Jeg fandt dem hoflige, gjæstfrie og frisinde-

de. Joseph Smith, hvis GJæst jeg var, behagede mig særdeles. Vore
Anskuelser om Religioa vare vidt forskjellige, men han syntes villig til

at lade mig have Ret til at beholde min egen Mening, og det forekommer
mig, at vi burde lude Mormonerne have det samme Privilegium. Iste-

detfor den uvidende og tyranniske Lykkeridder, som jeg forventede at se,

forestil Dem min Forbau^-slse ved at Cnde en fornuftig, selskabelig og
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dannet Herre. I vore hyppige Samtaler gav han mig med storste Bered-

villighed enhver Underretning, som jeg forlangte. Han er meget agtet

af Folket og har deres fulde Tillid. Han er en smuk Mand paa omtrent

36 Aar, og har en meget interessant Familie. I selve Byen Nauvoo er

der nu omtrent 7,000 Indvaanere; Bygningerne ere i Almindelighed

smaa og vidt adspredte. Templet og Nauvoo Huset ere nu under Byg-

ning; i Skjonhed, Storrelse og Varighed ville de sandsynligvis overgaa

enhver anden offentlig Bygning i Staden, og begge ville maaske blive

tækkede for Vinteren.

Efter Alt, hvad jeg saa og horte, ledes jeg til at tro, at hvis ikke

Mormonerne blive forstyrrede i deres fre 'elige Syssel, vil Nauvoo blive

Vestens smukkeste og storste StaH, og jeg kan ikke indse, hvorfor de

skulde forulempes, eftersom deres hele Vandel godtgior, at de ere gode

Borgere og tro Undersaattere, og jeg haaber, at Befolkningen i Illinois ik-

ke vil faa isinde at forurette et Folk, hvis hele Attraa er at leve i Fred

under Landets Love, og dyrke Gud under deres eget Tag.

En Iagttager, Adams County."

Den 24de Marts fuldendtes Organisationen af "Nauvoo Female Relief

Society," hvis Ojcmed var at hjælpe de Fattige, pleje de Syge, lindre En-

kens og det faderlose Barns Nod samt udove ethvert godt og ædelt Prin-

cip. Emma Smith, Josephs Hustru, valgtes til Præsident; Elizabeth N.

Whitney og Sarah M. Cleveland til hendes Raadgivere; Elvira Call til

Kasserer og Eliza R. Snow til Sekretær. Den Virksomhed, L-om de

udovede, var temmelig betydelig og voxede med hver Dag, eftersom Til-

strommingen af Hellige til Nauvoo fra næsten enhver Del af de Forene-

de Stater og de biiLiske Oer paa den Tid var meget stor. Ogsaa Bro-

drene lagde raegfu Virksomhed for Dagen paa forskjellig Maade. Arbej-

det paa Temp'.et skred raskt fremad og Hundreder af nette Bygninger

opfortes. Et stort Bogtrykkeri, Bogbinderi og Stoberi sattes i Virksom-

hed, to Frimurerloger stiftedes, et stort og bekvemt Frimurerlokale byg-

gedes og flere biomsfrenie Landsbyer anlagdes i forskjellige Dele af

Hancock og tilstodeude Cou utier saavclsom i Iowa.
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FEM OG TYVENDE KAPITEL.

"Prover Aanderne."

"Paa Gruud af Hændelser," skriver Joseph, "som i den senere Tid

have fundet Sted blandt os, er det en bydende Pligt for mig at sige Noget

om de mange falske Aander, der paavirke Menneskene.

Af Apostlernes 8krifter se vi tydeligen, at mange falske Aander

existerede i deres Dage og vare "udgangne i Verden," samt at der ud-

krævedes Kundskab, som Gud alene kunde give, til at opdage falske

Aander og til at prove, hvilke Aander vare af Gud. Verden i Alminde-

lighed har været indviklet i stort Morke, hvad denne Sag angaar, og

hvorledes kunde det være anderledes ? "thi Ingen kjender de guddom-

melige Ting uden ved Guds Aand."

Ægypterne vare ikke istand til at opdage Forskjellen mellem Mose

Mirakler og Troldkarlenes, forend de bleve prdvede ved Siden af hver-

andre, og dersom Moses ikke var kommen iblandt dem, vilde de uden-

tvivl have troet, at Troldkarlenes Mirakler udfdrtes ved Guds overordent-

lige Kraft, thi store vare de Mirakler, der udfortes af dem—en over-

naturlig Virksomhed udfoldedes og en stor Kraft lagdes for Dagen.

Spaakvinden i Endor er ikke mindre mærkelig. Hun havde Magt
til at kalde Profeten Samuel op af Graven, saa at han viste sig for den

forbausede Konge og aabenbarede ham hans tilkommende Skjæbne.

Hvo kunde sige, om denne Kvinde var af Gud og en retfærdig Kvinde, el-

ler om den Kraft, hun besad, var af Djævelen, og hun en Hex, som
Bibelen siger ? Nu er det let for os at sige; men om vi havde levet paa

hendes Tid, hvem af os kunde da have afsloret Hemmeligheden?

Det vilde have været ligesaa vanskeligt for os at sige, ved hvilken

Magt Apostlerne profeterede, eller ved hvilken Kraft de talte og gjorde

Undergjerninger. Hvtm kunde have sagt, enten Simon, den Troldkarl,

var af Gud eller af Djævelen ?

Der var altid i enhver Tidsalder tilsyneladende Mangel paa Kund-
skab angaaende disse Ting. Alleslags Aander have optraadt til enhver

Tid og næsten iblandt alle Folk. Hvis vi gaa iblandt Hedningerne,

saa have de deres Aander; Muhamedanerne have deres; Jodernc, de

Kristne, Indianerne—Alle have deres Aander, deres overnaturlige Vir-

ken, og Alle paastaa, at deres Aander ere af Gud. Hvo kan lose denne

Gaade? "Prov Aanderne," siger Johannes, men hvem skal gjoredet?

De Lærde, Filosoferne, de Vise, de Gejstlige—Alle ere lige uvidende.
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Hedningerne rose sig af deres Guder og af de store Ting, som deres

Orakler have udrettet. Muhamedaneren holder paa sin Koran og de

guddommelige Meddelelser, hans Forfædre have modtaget, og som han
endnu modtager. Joderne have talrige Exempler paa, baade i ældre og
nyere Tider, at Mænd have fremstaaet blandt dem og paastaaet, at de ere

inspirerede af Gud og sendte til at forkynde om store f<)restaaende Begi-

venheder, og de Kristue have ikke forsomt at folge Exemplet.

"Prov Aanderne,'" men hvormed? Skal man prove dem med Menne-
skenes Troesbekjendelser? Hvilken uhort Daarskab, hvilken dyb Uvi-
denhed, hvilken beklagelig Dumhed ! At prove et evigt Væsens Virk-

somhed ved Noget, der er undfanget i Uvidenhed, et Spindelvæv fra igaar!

thi jeg paastaar, at Aanderne ere evige Væsner. Englene vilde blues, og

Djævlene vilde fornærmede sige: "Krislus kjende vi og om Paulus vide

vi, men hvo ere I?" Lad hvert Menneske eller Samfund forfatte en

Troesbekj endelse og prove onde Aauder ved den, og Djævelen vilde ryste

af Latter—han kunde aldrig onske eller forlange noget Bedre. 0^ doo-

bære mange Mennesker sig saaledes ad, og derfor ere saa mange Aander
udgangne i Verden.

Et stort Onde er, at Menneskene ere uvidende om Aandernes Natur?

om deres Magt, Love, Regjering, Bestyrelse, Kundskab osv., og derfor

tro de, at ethvert Syn eller Aabenbaring naaa være af Gud. Derfor

gribes Methodisterne, Presbyterianerne og Andre ofte af en Aand, der

kaster dem omkuld og for en længere Tid herover dem aldeles al Livsvirk-

somhed. Dette anse de som en herlig Aabenbarelse af Gads Kraft. En
Aabenbarelse fra Gud? Har Vedkommende vundet nogen Kundskab
derved? Har Himlenes Dække været oprullet? Ere Guds Planer blev-

ne afslorede ? Have de seet eller talt med Engle ? eller har det Til-

kommendes Herlighed vist sig for dem? Nej, men deres Legemer have

været lammede, Aandens Virksomhed standset og al den Kund; kab, man
kan erholde af dem, naar de komme til Bevidsthed igjen, er Raabene'

Gloria! Gloria! Halleluja! eller lignende usammenhængende Udraab;

men "Guds Kraft" havede jo fornummet!

Shakeren vil hvirvle sig rundt paa Hælen, tilskyndet af en overna-

turlig Magt eller Aand, og strax tænker han, at det er en Virkning af

Guds Aand; og Jumperen vil hoppe og springe og gjore alleslags Grima-

ser. Methodisten vil raabe under Indflydelsen af en eller anden Aand,

indtil Himmelen selv kunde briste ved hans vilde Skrig, medens Kvækerne,

paavirkede som de tænke af Guds Aand, ville sidde ganske stille og ikke

sige et Muk. Er Gud Ophav til alt dette? Hvis ikke til Alt, hvilket

af det anerkjender han ? Saadan en uligeartet Masse af Forvirring kan
sikkerlig aldrig indkomme i Himmeriges Rige.

Enhver af disse Sekterere paastaa, at de kunne bedomme sin

u

\
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Næstes Aand, men ingen af dem kan prove sin egen, og hvorfor ikke?

Fordi de have ingen Nogle til at oplukke med, ingen Maalestok til at

maale med og intet Kjendemærke til at domme efter. Kunde Nogen

sige Længden, Bredden eller Hojden af en Bygning uden Maalestok ?

Eller kunde Nogen prove et Metals Godhed uden en Provesten, eller

beregne Planetsystemerues Bevægelser uden Kundskab til Astronomien?

Vist ikke; og dersom Uvidenheden ikke kan bedomme saadanne Ting,

hvem kan da beskrive en Lysets Engel ? Dersom Satan skulde vise sig

i Lysglands, hvem kan bedomme hans Kulor, hans Tegn, hans Ud-

seende, hans Grad af Herlighed eller Maaden, hvorpaa han aabenbarer

sig ? Hvem kan opdage Aanden i de franske Profeter med deres Aaben-

baringer, Syner og Tilkjeudegivelser ? ELer hvem kan bedomme Ir-

vingiternes Aand med deres Apostler og Profeter, Syner, Tungemaal,

Fortolkninger osv.? Eller hvem kan drage for Lyset og afslore de skjulte

Hemmeligheder af de falske Aauder, som saa ofte optræde iblandt de

Sidste-Dages Hellige? Vi svare, at Ingen kan gjore dette uden Præste-

dom met og uden at have Kundskab om Lovene, hvorved Aanderne re-

gjeres, thi ligesom "Ingen kjender de guddommelige Ting uden ved Guds

Aand," saa kjender heller Ingen Djævelens Aand, hans Magt og Indfly-

delse, uden man er i Besiddelse af Kundskab, som er mere end menne-

skeli"-, oo- faar de hemmelige Virkninger af hans Anslag aabenbarede

formedelst Præstedommet; ja man maa ved Herrens Aand lære at kjende

den englelige Skikkelse, det fromme Blik og den Nidkjærhed, som han

saa ofte lader tilsyne for Guds Ære, tilligemed den profetiske Aand, den

lokkende Indflydelse, det gudfrygtige Udseende^ og det hellige Skin,

hvorunder han skjuler sin Fremgaugsmaade og sine listige Slaugebugt-

niuger.

Et Menneske maa kunne bedomme Aander, forend det kan trække

denne djævelske Indflydelse for Lyset og afslore den for Verden i hele

dens sjælefordærveude Afskyelighed; thi Intet er skadeligere for Menne-

skenes Born end at være under Paavirkning af en falsk Aand og tro, at

det er Guds Aand. Tusinde have folt Virkningerne af en falsk Aands

frygtelige Magt og sorgelige Indflydelse. Lange Pilegrimsvandringer ere

blevne foretagne, stræuge Bodscivelser udholdte, og Lidelse, Elendighed og

Jammer har betegnet deres Spor. Nationer ere blevne rystede. Riger

styrtede, Lande hærjede, og Blodsudgydelse, Slagteri og Ødelæggelse ere

synlige Virkninger af falske Aauders usynlige Indflydelse.

Tyrkerne, Hinduerne, Joderne, de Kristne, Indianerne, kort sagt

alle Nationer ere blevue bedragne, narrede og tilfojede Skade formedelst

onde Aanders ondskabsfulde Paavirkning.

Som vi forhen have bemærket, den store Vanskelighed ligger i Uvi-

denheden om Aandernes Natur, om Lovene, hvorefter de regjeres, og
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Tegnene, hvorpaa de kunne kjendes. Dersom Guds Aand er fornoden
for at kunne kjende de Ting, som ere af Gud, saa behover man ogsaa
samme Aand til at afslore Djævelens Aand, hvoraf fdlger som en natur-
lig Slutning, at medmindre Nogen staar i Forbindelse med eller har
Aabenbaring fra Gud, der udfolder for dem Maaden, hvorpaa Aanderne
virke, maa man evindeligen forblive uvidende om disse Prineiper; thi jeg
paastaar, at dersom eet Menneske ikke kan forstaa disse Ting uudtao-en

ved Guds Aands Hjælp, saa kan heller ikke ti tusinde. Det ligger uden-
for den Lærdes Visdom, den Veltalendes Sprog og den Vældiges Mao-t.

Og vi skulle tilsidst komme til den Slutning, hvad vi end monne tænke
om Aabenbaring, at uden den, kan man hverken vide eller forstaa noget

om Gud eller Djævelen; og hvor uvillig Verden end er til at anerkjende

dette Princip, er det dog klart af de mangfoldige Troesbekjendelser og
Forestillinger angaaende denne Gjenstand, at de ikke forstaa noo-et af

dette Princip, og det er ligesaa indlysende, at uden en guddommelig Med
delelse, maa de altid blive i Uvidenhed. Verden antog altid falske Pro-

feter for sande, og de, der vare sendte af Gud, ansaas for at være falske

Profeter, og derfor dræbtes, stenedes, straffedes og fængsledes de sande Pro-

feter, som maatte skjule sig "i Orkener, Huler og Fordybnino-er i Jor.

den," og endskjondt de vare Jordens hæderligste Mænd, udstodtes de fra

Samfundet som Landstrygere, medens man opmuntrede, ærede og under-

stottede Kjæltringer, Gavtyve, Hyklere, Bedragere og de sletteste Mænd.
Et Menneske m^a have den Kundskab at bedomme Aander, som

ovenfor bemærket, for at forstaa disse Ting, og hvorledes skal man erholde

denne Gave, dersom Aandens Gaver ikke existere? Og hvor-

ledes kunne disse Gaver erholdes uden Aabenbaring? "Kristus op-

foer til Himmelen og gav Menneskene Gaver, og han beskikkede

Nogle til Apostler, Nogle til Profeter, Nogle til Evangelister og No-
gle til Hyrder og Lærere." Og hvorledes bleve Apostler, Profeter, Hyr-
der, Lærere og Evangelister valgte ? Ved Profeti (Aabenbaring) og ved

Haaudspaalæggelse,—ved en guddommelig beskikket Ordinantse—forme-

delst Præstedømmet, organiseret efter Guds Orden ifolge guddommelig

Beskikkelse. Apostlerne i gamle Dage havde dette Prsestedomraes Nog-

ler—Noglerne til Guds Riges Hemmeligheder, og vare folgelig istand til

at oplukke og opklare alle Ting henhorende til Kirkens Regjeriug, Sam-

fundets Velfærd, Menneskenes tilkommende Bestemmelse og Aaudernes

Virken, Kraft og Indflydelse; thi de kunde kontrolere dem efter Behag

byde dem at vige i Jesu Navn, og aabenbare deres onde og hemmelige

Foretagender, naar desogte at fore Menigheden bag Lyset under Religio-

nens Maske og kjæmpede imod Kirkens Velfærd og Sandhedens Udbredelse.

Vi læÆ, at Disciplene uddreve "Djævle i Jesu Navn," og da en

Kvinde, som besad en Spaadomsaand, raabte efter Paulus og Silas :
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"Disse ere den hojeste Guds Tjenere, som forkynde Eder Saliggjorelsens

Vej," opdagede de Aandens rette Karakter, og oraendskjondt hun talede

til deres Gunst, bod Paulus Aanden at fare ud af hende, og frigjorde sig

saaledes for den Beskjæmmelse, som ellers maaske vilde have rammet

dem, idet Folk vilde have troet, at de stode i Forbindelse med hende i

Udforeisen af hendes utilladelige Principer, hvilket sikkerligen vilde

være bleven lagt dem tillast, dersom de ikke havde tugtet den onde

Aand.

En lignende Magt existerede i Præstedommet i de forskjellige Tids-

aldere. Moses kunde opdage Troldkarlenes Magt og vise, at han var

Guds Tjener. Han vidste, da han var paa Bjerget (formedelst Aaben-

baring), at Israel havde indladt sig paa Afguderi; han kunde fremstille

Korahs, Dathans og Abirams Synd, afslore Hexekvinders og Troldmænds

Færd og paapege Herrens sande Profeter. Josva forstod, hvorledes han

skulde opdage den Mand, der havde stjaalet Guldtungen og den baby-

loniske Kaabe. (Josva 7 Kap.) Mikæas kunde udfinde den falske

Aand, som inspirerede fire hundrede Profeter, og dersom hans Raab var

bleven fulgt, vilde mange Menneskeliv være blevne sparede. (2 Kron.

18.) Elias, Elisa, Esaias, Jerenias, Ezekiel og flere andre Profeter be-

sadde denne Magt. Vor Frelser, Apostlerne og endog Kirkens Medlemmer

vare velsignede med denne Gave, thi Paulus siger 1 Korinth. 12, 7-12:

"Men Aandens Aabenbarelse gives Hver til det, som er nyttigt. Thi En

gives Visdomstale formedelst Aanden; en Anden Kundskabstale ved

den samme Aand; en Anden Tro ved den samme Aand; en Anden

Gaver til at helbrede ved den samme Aand; en Anden Kraft til Under-

gjerninger; en Anden profetisk Gave; en Anden at bedomme Aandei';

en Anden at tale i Tungemaal; en Anden at udlægge Tungemaal,

Men alt dette virker krafteligen den ene og samme Aand, som uddeler til

Enhver i Besynderlighed, eftersom han vil." Alt dette udgik fra den

samme Guds Aand og var Guds Gaver, Den efesiske Menighed var

istand til ved dette Princip "at prove dem, som sagde sig at være

Apostler, og vare det ikke, og befaudtes at være Lognere." (Aab. 2, 2.)

Ved at efterspore Tingen fra Grunden af og betragte den filosofisk, vil

man finde en væsentlig Forskjel mellem Legeme og Aand. Legemet an-

tages at være organiseret Materie, og Aanden antages af Mange at være

immateriel, det vil sige, uden Substants. Hvad det Sidste angaar, tage

vi os den Frihed at være af en anden Mening og sige, at Aanden ogsaa

er en Substants, at den er materiel; men den bestaar af en mere ren,

elastisk Materie end Legemet. Vi paastaa tillige, at den var til for

Legemet, at den kan være til i Legemet og vil være til skilt fra Legemet,

medens dette hensmuldrer i Jorden, og at den i Opstandelsen atter vil

vorde forenet med sit Legeme.
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Uden at indlade mig paa at beskrive denne mysteriose Forbindelse

mellem Legem og Aand, eller de Love, hvorefter de existere, deres For-

hold til hinanden og Guds Bestemmelse med samme, vil jeg kun

bemærke, at Menneskeaanderne ere evige, at de styres af det samme
Præstedomme, som paavirkede Abraham, Melkisedek og Apostlerne; at

de ere organiserede efter dette Præstedommes Orden, hvilket er uden

Dages Begyndelse eller Aars Ende; at de alle bevæge sig, hver i sin Vir-

kekreds, og regjeres efter Guds Love ; at, naar de komme tilsyne paa

Jorden (i Kjodet), befiSde de sig her i en Provestand og beredes, hvis de

ere retfærdige, for en tilkommende og storre Herlighed; at gode Menne-

skers Aauder kunne ikke give sig af med onde Aander udenfor de fore-

skrevne Grændser, thi "Mikael, Erke-Engelen, turde ikke fremfore en

Bespottelsesdom mod Djævelen, men sagde: Herren straffe Dig." (Juda

9 V.)

Det lader ogsaa til, at de onde Aander have deres bestemte Grænd-

ser, og at de have Love, hvorefter de regjeres eller kontroleres, og at de

ere bekjendte med deres tilkommende Skjæbne. Derfor sagde de onde

Aander, som vare i den Besatte, til Frelseren: "Er Du kommen for at

plage os for Tiden ?" og da Satan fremstillede sig for Herren iblandt

Guds Sonner, sagde Herren til ham: "Hvorfra kommer Du? og Satan

svarede Herren og sagde : fra at gaa omkring paa Jorden, og vandre op

og ned paa den." I Skriften kaldes han desuden den Fyrste, som har Magt i

Luften, og det er saare tydeligt, at de onde Aander besidde en Magt, som

ikkun kan holdes itomme af dem, der have Præstedommet, hvilket vi

forhen have bemærket i Tilfældet med Skevas syv Sonner. (Ap. Gj. 19.)

Efter at have sagt saameget angaaende disse Sager i Almindelighed,

uden specielt Hensyn til nogen særegen Magt eller Indflydelse, saasom til

Troldkarlene i Ægypten, Jodernes Troldmænd og Troldkvinder, Hed-

ningernes Orakler, Sortekunstnere, Spaamænd, Stjernetydere, Maanesyge,

eller de, som vare besatte af Djævle i Apostlernes Dage, ville vi nu an

fore nogle Exempler paa falske Aanders Virksomhed i nyere og nyeste

Tider, samt forsoge ved Hjælp af Skriften at afslore deres sande Karak-

ter.

De "franske Profeter" vare i Besiddelse af en Aand, som bedrog; de

fandtes i Bivario og Dauphinge i stort Antal i Aaret 1688, hvoriblandt

mange Drenge og Piger fra 7 til 25 Aar gamle; de havde besynderlige

Anfald, ledsagede med Skjælvning og Besvimelse, hvorunder de udstrakte

Arme og Ben; de forbleve en Stund i en Henrykkelsestilstand, og naar

de kom til Bevidsthed igjen, ytrede de alt, hvad der kom dem i Mun-

den. (Se Bucks theologiske Lexikon.)

Gud har aldrig havt Profeter, som handlede paa denne Maade; der

var aldrig noget Usommeligt i Herrens Profeters Fremgangsmaade i no
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gen Tidsalder, heller ikke havde Apostlerne eller Profeterne i Apostler-

nes Dage noget Saadant. Paulus siger: "I kunne Alle profetere den Ene

efter den Anden, men dersom en Anden, som sidder der, faar en Aabeu-

barelse, da tie den Forste, thi Profeternes Aander ere Profeterne under-

danige," men i de ovenberorte Tilfælde finde vi, at Profeterne ere Aan-

den underdanige, falde omkuld, have Krampetrækninger, vælte sig og

besvime formedelst Indflydelsen af den Aand, der har fuldkommen Her"

redomme over dem. Paulus siger : "Alt ske sommeligen og med Or-

den," men i ovennævnte Tilfælde se vi den storste Uorden og Usomme-

lighed i Maadeu, hvorpaa baade Mænd og Kvinder gebærde sig. Det

Samme gjælder mange af de saakaldte Opvaktes Falden omkuld. Vælten

omkring, Besvimelser, Rystelser og Henrykkelser i vore Dage, hvilket

ikke bevirkes ved Guds Aand, thi denne er ikke en Forvirringens men
Fredens Aand.

Johanna Southcott paastod at være en Profetinde og udgav en Sam-

ling af Profetier i 1804; hun blev Grundlæggeren af et Folk, som endnu

findes. Hun skulde f. Ex. fode, paa et bestemt Sted, en Son, som skulde

være Messias, hvilket slog fejl. Fraseet dette, hvor læser man nogensteds

i Guds Ord om, at en Kvinde grundlagde en Kirke? Paulus formaner

Kvinderne paa hans Tid "til at tie stille i Forsamligerne, men om de

onske Undervisning om Noget, da adsporge de deres Mænd hjemme."

Han vilde ikke tilstede en Kvinde "at byde eller herske, eller anmasse

sig ]\Iyndighed i Menigheden;" men i det onrtalte Tilfælde finder man,

at en Kvinde er en Kirkes Stifter, Aabenbarer og Vejleder, dens Alfa og

Omega, tvertimod enhver anerkjendt Regel, Grundsætning og Orden.

Jemimah Wilkinsou var en anden Profetinde, som figurerede vidt og

bredt i Amerika i det afvigte Aarhuudrede. Hun angav, at hun blev

syg og dode, og at hendes Sjæl loer til Himmelen, hvor den endnu er,

Strax derefter blev hendes Legeme gjenoplivet af Kristi Aand og Kraft

derpaa stod hun frem som en oflfentlig Lærer og erklærede, at hun mod
tog umiddelbare Aabenbaringer. Den Hellige Skrift paastaar bestemt,

at "I'orstegrdden er Kristus; dernæst de, som ere Kristi udi hans Til

kommeise; derpaa kommer Enden." Men ifolge Jemimahs Vidnesbyrd

dode og opstod hun igjcn for den i Skriften omtalte Tid. Forestillingen

om, at hendes Sjæl v^ri Himmelen, medens hendes Legeme levede paa Jor-

den, er ogsaa bagvej'dt. Da Gud blæste Livets Aande i Menneskets

Næse, blev det en levende Sjæl; forinden havde det intet Liv, og da den

blev borttaget, dode Legemet; ligeledes gik det med Frelseren, da

Aanden forlod Legemet; heller ikke blev hans Legeme levende for hans

Aand vendte tilbage i Opstandelsens Kraft. Men Jemimah Wilkinson

sagde, at hendes Sjæl (Liv) var i Himmelen og hendes Legeme uden

Sjælen (eller Livet) paa Jorden, levende uden Liv (eller Sjæl).
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Irvingiterne ere et Folk, hvis Efterlignelse af Sandheden maaske

er den fuldstændigste af alle Nutidens Sekterere. De begyndte omtrent

for 10 Aar siden (eller 1832) i London i England; de have oprettet Me-

nigheder i forskjellige Dele af England og Skotland, og nogle faa i Ovre-

Kanada i Amerika. Deres Stifter Hr. Irving var en lærd og talentfuld

Præst i den skotske Kirke; han var en stor Logiker og en kraftig Taler,

men derhos vild og sværmerisk i sine Anskuelser. Som han bevægede

sig i de hojere Kredse af Samfundet og besad Talent og Nidkjærhed,

hævede han sig til en anseet Stilling og grundede et Samfund, som er

opkaldt efter ham.

Irvingiterne have Apostler, Profeter, Hyrder, Lærere, Evangelister

og Engle. De paastaa at have Tungemaalsgaven og Udlæggelsen af

Tungemaal, og i enkelte Tilfælde Helbredelsens Gave.

Den forste profetiske Aand, som lagdes for Dagen, ytrede sig hos

Jomfruerne Campbell, som Hr. Irving traf sammen med paa en Rejse i

Skotland. De havde, hvad der kaldtes i deres Sekt, "Ytringer," som

ojensynligen fremkom ved overnaturlig Paavirken. Hr. Irving, der faldt

i den almindelige Vildfarelse, at anse alle overnaturlige Tilkjendegivel-

ser som kommende fra Gud, tog dem med sig til Londonog indforte dem i

sin Menighed.

De æredes som Guds Profetinder, og naar de talte, maatte Irving eller

hvilkensomhelst af hans Præster tie stille. De vare besynderligen paavir-

kede i Forsamlingen og fremkom med underlige Ytringer i en unaturlig,

skingrende Stemme, og med en hojst ubehagelig Lyd udstedte de nogle

faa afbrudte, usammenhængende Sætninger, som vare tvetydige, forvir-

rede og uforstaaelige. De plejede ofte at udbryde: "Der er Synd ! Der

er Synd!" Og under Indflydelsen af denne Anklage lod Hr. Irving sig

forlede til at falde ned paa sine Knæ i den offentlige Forsamling og

bekjende sin Synd, uden at vide, om han havde syndet eller hvori den

bestod, eller om det gjaldt ham selv eller nogen Anden. Under disse Be-

sættelser vare de talende Personers Legemer mægtigen paavirkede,

deres Ansigter vare fordrejede, de havde hyppige Krampeti-ækninger i

deres Hænder og hele Legemet var, med Mellemrum, heftigen fortruk-

ket. Man antog dog, at de undertiden talte i rigtige Tungemaal og

havde rigtige Udlægninger.

Under Indflydelsen af denne Aand blev Irvingiternes Kirke organiseret

af disse Kvinder; Apostler, Profeter osv. bleve snart kaldte, og en systema-

tisk Tingenes Orden indfort, som ovenfor omtalt. En Hr. Baxter (si-

denefter en af de fornemste Profeter), efter at have været i en af deres

Forsamlinger, siger: "Jeg saa en Kraft aabenbaret og troede, det var

Guds Kraft, og bad, at den maatte komme over mig; det skete saa, og

jeg begyndte at profetere." Otte eller ni Aar siden (fra 1842 at regne)
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havde de omtrent 60 Prædikanter, som gik paa Londons Gader og bare det

Vidnesbyrd, at London skulde være Stedet, hvor de "to Vidner," omtalte

i Johaanes Aabenbaring, skulde profetere; at de ("Kirken og Aanden")

vare de to Vidner, og at, naar tre og et halvt Aar vare tilende', skulde

der blive et Jordskjælv og stor Ødelæggelse, og vor Frelser skulde

komme. Deres Apostler bleve sammenkaldte til den bestemte Tid og

ventede paa Tildragelsen, men Jesus kom ikke, og Profetien blev da

tvetydigen bortforklaret. De havde hyppigen Tegn, givne dem af Aan-

den for at bevise dem, at det, som blev dem tilkjendegivet, skulde finde

Sted. Hr. Baxter berettede om en Paavirkning, han havde angaaende

et Barn. Det blev ham tilkjendegivet, at han skulde besoge Barnet og

lægge Hænderne paa det, og det skulde blive helbredet; og for at

bevise ham, at dette var af Gud, skulde han mode sin Broder

paa et bestemt Sted, og han skulde tale visse Ord til ham. Hans

Broder titalte ham nojagtigen paa den Maade, som Aaben-

baringen havde forudsagt. Tegnet fandt Sted, men da han lagde sine

Hænder paa Barnet, kom det sig ikke. Jeg kan ikke borge for Trovær-

digheden af den sidste Angivelse, eftersom Hr. Baxter ved den Tid havde

forladt Irvingiterne, men det er overensstemmende med mange af deres

Foretagender, og man har aldrig forsogt at benægte Sagen.

Der kan sporges, var der Noget i alt dette, som var urigtigt?

1. Kirken blev organiseret af Kvinder, men "Gud satte i sin Kir-

ke forst Apostler, for det andet Profeter," og ikke forst,,Kvinder. Hr. Ir-

ving satte i sin Kirke, forst Kvinder, for det andet Apostler, og Kirken

blev grundlagt og organiseret af Kvinder. En Kvinde har ingen Ret til

at grundlægge eller organisere en Kirke. Gud gav aldrig Kvinden den

Mission.

2. Disse Kvinder plejede at tale midt under Forsamlingen og irette-

sætte Hr. Irving eller enhver Anden i Kirken. Skriften siger udtrykke-

lig: "Du skal ikke udskjælde en Ældste, men tale til ham som til en

Fader ;" ikke dette alene, men de anklagede hyppigen Brodrene, og satte

sig saaledes i Satans Sæde, som udtrykkeligen kaldes "Brodrenes Ankla.

ger."

3. Hr. Baxter annammede Aanden ved at bede om den, uden at ef-

terkomme Anordningerne, og begyndte at profetere, hvorimod den bibel-

ske Maade at erholde den Hellig-Aands Gave paa er ved Daab og Hæn-

ders Paalæggelse.

5. Som vi have anfort med Hensyn til Andre: Profeternes Aand
er Profeterne underdanig, men disse Profeter vare Aanderne underda-

nige, idet Aanden regjerede deres Legemer efter Behag.

Men der kan sporges, hvorledes Hr. Baxter kunde faa et Tegn fra

en anden Person? Hertil svare vi, at Hr. Baxters Broder var under den
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samme Aands Indflydelse som han selv; og da Broderen var under den

samme Aands Indflydelse, kunde han lettelig bringes til at tale til Hr.

Baxter og meddele ham, hvadsomhelst Aanden vilde indgive ham, men

der var ikke Kraft i Aanden til at helbrede Barnet.

Atter kunde der sporges, hvoraf det kom, at de kunde tale i Tunge-

maal, dersom de vare af Djævelen? Vi svare, at de kunde bringes til at

tale i et andet Tungemaal, ligesaavel som i deres eget, da de vare under

hin Aands Indflydelse, og Djævelen kan friste Hottentotten, Tyrken,

Joden, eller hvilkensomhelst anden Il^ation; og om disse Mænd vare un-

der hans Aands Indflydelse, kunde de folgeligvis tale Hebraisk, Latin,

Græsk, Italiensk, Tydsk eller ethvert andet Sprog, Djævelen forstod.

Nogle sige : "Prover Aanderne ved Ordet." "Hver Aand, som be-

kjender Jesus Kristus at være kommen i Kjodet, er af Gud. Og enhver

Aand, som ikke bekjender Jesus Kristus at være kommen i Kjodet, er

ikke af Gud." (1 Joh. 4, 2. 3.) En af Irvingiterne anforte dette

Skriftsted, medens han var under Indflydelsen af en Aand, og sagde der-

paa: "Jeg bekjender Jesus Kristus at være kommen i Kjodet." Og dog

sloge disse Profetier fejl; deres Mæssias kom ikke, og de store Ting, som

de talte, ere blevne til Intet. Hvorom er Talen her? Talte ikke Apos-

telen Sandhed? Jo, visselig, men han talte til Folk, som vare under-

kastede Dodsstraf i det OJeblik, de antoge Kristendommen; og lugen

uden Kundskab om Kjendsgjerningen vilde bekjende den og udsætte sig

selv for Doden; og dette blev folgeligen givet som et Kjendetegn for

Menigheden eller Menighederne, hvortil Johannes skrev. Men Djævelen

ubraabte ved en vis Lejlighed: "Jeg kjeuder Dig, hvem Du er. Du Guds

Hellige!" Her var en fri Tilstaaelse under andre Omstændighedei-, at

"Jesus var kommen i Kjodet." Ved en anden Lejlighed sagde Djæve-

len: "Om Paulus vide vi, og Jesus kjende vi," naturligvis som kommen i

Kjodet. Intet Menneske kan adskille sande Aauder fra falske uden de

af Gud beskikkede Authoriteter, nemlig Præstedommet med dets Gaver

at bedomme Aanderne. Denne Magt besad de i Apostlernes Dage, men

den har været borte fra Verden i mange Aarhundreder.

Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige har ogsaa havt deres

falske Aander; og da den bestaar af Medlemmer, udsamlede fra alle

hine forskjellige Sekter, som bekjende sig til forskjellige Meninger og

have været under Indflydelsen af saa mange Slags Aauder, er det ikke

at undres over, om der iblandt os skulde findes falske Aander.

Kort efter at Evangeliet blev grundfæstet i Kirtlaud og under

Fraværelsen af Kirkens Authoriteter, optraadte falske Aander, mange

forunderlige Syner saas, og vilde, sværmeriske Begreber næredes; Folk

rendte ud af Dorene under Indflydelsen af denne Aand, og nogle af dem

stege op paa Træstubbene og udstodte Jubelraab og foretoge sig alle
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Slags Daarskaber: En forfulgte en Kugle, som han sagde, han saa fly-

vende i Luften, indtil han kom til en stejl Skrænt, hvor han styrtede ned

i Toppen af et Træ, hvilket frelste hans Liv; og mange andre latterlige

Ting foretoges, som vare skikkede til at paafore Guds Kirke Vanære,

foraarsage Guds Aands Fjernelse og at oprykke og forstyrre de herlige

Principer, som vare blevne aabenbarede til Menneskeslægtens Frelse.

Men da Authoriteterne kom hjem igjen, blev Aanden aabenbaret; de

Medlemmer, som vare paavirkede af den, bleve bragte for Raadet, og

de, som ikke vilde omvende sig og forsage den, bleve afskaarne.

I en senere Periode stod en Shakeraand paa Nippet til at blive ind-

fort, og en anden Gang den methodistiske og presbyterianske Falden om-

kuld, men Aanden blev revset og overvunden, og de, som ikke vilde un-

derkaste sig Kirkens Regler og god Orden, bleve udelukte. Vi have og-

saa havt Brodre og Sostre, som have havt en falsk Tungemaalsgave; de

plejede at tale med en mumlende og unaturlig Stemme, og deres Legemer
bleve fordrejede ligesom Irvingiternes, vi forhen have omtalt; hvorimod

der er intet Unaturligt i Guds Aand. Et Tilfælde af dette Slags fandt

Sted i Ovre-Kauada, men blev tugtet af den præsiderende Ældste; et an-

det, i Nærheden af samme Sted, med en Kvinde, som paastod at

kunne bedomme Aander, og begyndte at anklage en anden Soster for

Ting, som hun ikke var skyldig i, hvilket hun sagde, hun vidste var saa

ved Aanden, men blev sidenefter bevist at være falskt. Hun stillede

sig selv frem som "Brodrenes Anklager," og Ingen kan ved Aanders Be-

dommelse frembringe en Anklage imod en Anden, de maa bevises at

væi*e skyldige ved gyldigt Bevis, ellers staa de som ikke skyldige.

Der har ogsaa i Kirken været tjenende Engle, som vare af Satan,

fremstillende sig som en Lysets Engel. En Soster i Staten New York
havde et Syn; der sagdes hende, at hun skulde gaa til et vist Sted i Sko-

ven, hvor en Engel vilde vise sig for hende. Hun gik derhen den be-

stemte Tid, og saa et herligt Væsen nedstige, klælt i Hvidt med rodligt

Haar. Han begyndte med at sige hende, at hun skulde frygte Gud, og

sagde, at "hendes Mand var kaldet til at gjore store Tiug, men at han

ikke maatte gaa mere end et hundrede Mile hjemmefra, ellers

vilde han ikke vende tilbage." Dette var Usandhed, thi Gud har kal-

det ham til at gaa til Jordens Ender, og han har siden været mere end

tusinde engelske Mile fra Hjemmet, og er dog ilive. Mange sande Ting

taltes af dette Væsen, og mange, som ikke vare sande. Hvorpaa, kunde
man sporge, kjendtes denne at være en ond Eugel? Paa Farven af hans

Haar; det er et af de Tegn, hvorpaa han kan kjendes, og derpaa, at han

modsagde en tidligere Aabenbaring.

Vi have ogsaa havt Brodre og Sostre, som have havt skrevne Aa-
benbaringer, og som have staaet frem for at lede denne Kirke. Saadan
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var en ung Dreng i Kirtland, Isaac Russel af Missouri og Gladden

Bishop og Oliver Olney af Nauvoo. Dreugen lever nu hos sine Forældre,

som have underkastet sig Kirkens Love. Isaac Russel opholdt sig

nogen Tid i Far West, hvorfra han skulde gaa til Klippebjergene*

vejledt af tre Nephiter, men Nephiterne kom aldrig, og hans Venner for-

lede ham, undtagen nogle af hans Beslægtede, som siden næsten ere

blevne odelagte af Pobelen. Gladden Bishop blev bragt for Hojraa-

det, hans Papirer undersøgte, forkastede og brændte, og han selv afskaa-

ren fra Kirken. Han anerkjendte Dommens Rigtighed og sagde, at

"han nu saa sin Vildfarelse, thi dersom han havde været styret af de

forhen givne Aabenbaringer, kunde han have vidst, at Ingen skulde

skrive Aabenbaringer for Kirken, undtagen Joseph Smith," og bad om
Brodreues Forbon og Tilgivelse. Oliver Olney har ogsaa været for Hoj-

raadet og blev afskaaren, fordi han ikke vilde have sine Skrifter un-

dersogte ved Guds Ord; bevisende derved tydeligt, at han elsker Morke

mere end Lyset, fordi hans Gjerninger ere onde."
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SEX OG TYVENDE KAPITEL.

En speciel Konference afholdes i Nauvoo.—Om Daab for de Dode, Zions Opbyg-

gelse og Guds Riges Fremme paa Jorden.—De gamle Ordinantser med Hen-

syn til Præstedommet indfores.—Nauvoo-Legionen holder Parade.— John C.

Bennett som Forræder mod Joseph.—Joseph fjerner sig for en Tid fra Staden.

—En mærkelig Profeti og dens Opfyldelse.—O. P. Rockwell arresteres; hans

Ophold i Fængselet, Losladelse etc.—Joseph vender tilbage til Nauvoo.

Den 6te, 7de og 8de April 1842 afholdtes en speciel Konference i

Nauvoo, ved hvilken et Antal af 275 Brodre ordineredes til Ældster

under de tolv Apostlers Hænder og strax efter udsendtes for at prædike

Evangeliet. Paa Grund af det slette Vejr, der herskede under Konfe-

rencen, var denne ellers ikke saa godt besogt som sædvanlig.

Den 14de s. M. skrev Joseph folgende Afhandling for "The Times

and Seasons:"

"Guds store Planer, betræffende Menneskeslægtens Saliggjorelse, for-

staas kun saare lidt af den saakaldte oplyste Slægt, hvori vileve. Mang-

foldige og modstridende ere Menneskenes Meninger med Hensyn til

Saliggjorelsens Plan, den Almægtiges Fordringer, Nodvendigheden af

at forberede sig for det tilkommende Liv, de Dodes Tilstand i Aande-

verdenen og Menneskenes Lyksalighed eller Elendighed som Folge af

deres retfærdige eller syndige Vandel efter deres forskjellige Begreber om
Dyd og Ret.

Muhamedaneren anser Hedningen, Joden den Kristne og hele den

Del af Verden, som forkaster hans Koran, som Vantro og besegler dem

alle til Fortabelse. Joden tror, at alle Mennesker, som forkaste hans

Religion, og ikke lade sig omskjære, ere Hedninger, og ville vorde for-

domte. Hedningerne ere ligesaa paaholdende paa sine Grundsætninger,

og den Kristne tror, at Alle gaa til Fortabelse, som ikke anerkjende

hans Troesbekjendelse.

Men medens den ene Del af Menneskeslægten ubarmhjertigt for-

dommer den anden, vaager Universets store Fader over sine Born med

kjærlig Omhu og skuer ned paa dem med sit milde Oje. Han betragter

dem som sine Born, og uden nogen af disse snævre Folelser, der gjore

sig gjældende hos Menneskene, "lader han sin Sol opgaa over Onde og

Gode, og lader det regne over Retfærdige, og Uretfærdige." Han holder

Regjeringens Tojler i sine Hænder, og han er en viis Lovgiver, der ikke

vil domme sine Bom efter Menneskenes snævre og indskrænkede Begre
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ber, men "efter deres Gjerninger gjorte i Kjodet, hvadenten de ere onde

eller gode," enten de saa ere gjorte i England, Amerika, Spanien, Tyrkiet

eller Indien. Han vil ikke domme dem efter det Lys, de ikke have, men
efter det Lys, de have ; de, som have levet uden Lov, ville vorde domte
uden Lov, og de, som have havt en Lov, ville vorde domte efter den
samme Lov. Vi have ingen Aarsag til at betvivle den store Jehovas
Visdom og Dommekraft; han vil tildele alle Nationer Dom eller Barm-
hjertighed, eftersom de fortjene, og han vil tage Hensyn til, hvad Lej-

lighed de have havt til at erhverve sig sand Kundskab til Lovene, hvor-

efter de regjeres, og til sine egne urausagelige Hensigter med Menneske-
slægten ; og naar Guds Planer engang skulle aabeubares og Fremtidens
Slor borttages, ville vi alle komme til at erkjende, at al Jordens Dommer
har handlet ret.

De kristne Nationers Tilstand efter Doden er et Emne, som har sat

Filosofernes og de Gejstliges forenede Visdom og Klogt i Aktivitet, og det

er bleven en almindelig antagen Mening, at Menneskets Skjæbne uigjen-

kaldelig afgjores ved Doden, og at det da bliver gjort enten evig lykkeligt

eller evig ulykkeligt ; at dersom et Menneske dor uden Kundskab om
Gud, bliver det evig fordomt, uden nogen Formildelse i dets Straf

Lindring i Pinen eller endog det mindste Haab om Befrielse i Evighedernes

Lob.

Hvor orthodox dette Princip end er. ville vi dog finde, at det staar i

Strid med den Hellige Skrifts Vidnesbyrd; thi vor Frelser siger: "Al
Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene ; men Bespottelse imod den
Hellig-Aand skal ikke forlades Menneskene, hverken i denne Verden,
ejheller i den tilkommende" (Matth. 12, 31, 32.), hvilket klarligen anty-

der, at der gives Synder, som kunne tilgives i den tilkommende Verden,
ihvorvel Bespottelse imod den Hellig-Aand ikke kan tilgives. Peter

siger, idet han taler om Frelseren, at " han gik hen og prædikede for

Aanderne, som vare i Forvaring, som fordum vare gjenstridige, der Guds
Langmodighed ventede i Noæ Dage." (1 Petr, 3, 19, ?0.)

Her have vi altsaa et Vidnesbyrd om, at Frelseren prædikede for

Aanderne i Fængselet—for Aander, der havde været fængslede lige siden

Noæ Dage. Og hvad prædikede han for dem ? At de fremdeles skulde

blive der? Ingenlunde. Lad hans egne Ord afgjore Sporgsmaalet.

"Han haver sendt mig til at kundgjore Evangelium for de Fattige, at

helbrede dem, som have et sonderknust Hjerte, at forkynde de Fangne,
at de skulle loslades og at de Blinde skulde faa Syn, og at sætte de

Plagede i Frihed." (Luke 4, 18.) Esaias siger : "For at udfore de Bund-
ne af Fængsel, dem, som sidde i Morke, af Fængsels Hus." (42, 7.) Det
er indlysende heraf, at han ikke blot gik hen for at prædike for dem,
men for at udfrie dem af Fængselet. Idet Esaias taler om de Straffe-

domme, der skulle ramme Jordens Befolkning, siger han :
" Landet skal
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aldeles rave som den Drukne, og bortflyttes som en Nathytte ; thi dets

Overtrædelse er svar over det, og det skal falde og ikke staa op ydermere.

Og det skal ske paa den samme Dag, at Herren skal straffe de Hojes Hær
i det Hoje og Jordens Konger paa Jorden. Og de skulle samles tilhobe,

som Bundne samles til en Hule, og blive lukte i Fængsel; men de skulle

besoges mange Dage derefter." (24, 20-22.)

Saaledes se vi, at Gud handler ens med alle Mennesker, og at lige-

som Antedeluvianerne havde deres Besogelsesdag, saaledes ville ogsaa de

Personer, som Esaias her hentyder til, have deres Besogelses-og Befriel-

sesdag, efterat have været mange Dage i Fængsel.

Den store Jehova kjendte alle de Begivenheder, der staa i Forbin^

delse med Saliggj oreisens Plan, for Jorden rullede ind i Tilværelsen, eller

for " Morgenstjernerne sang af Glæde;" thi Fortid, Nutid og Fremtid

vare og ere for ham et evigt Nu. Han kjendte Ai^amsFald, Antediluvi-

anernes Overtrædelser, det Dyb af Synd, hvori alle Menuesker vilde

synke, deres Svaghed og Styrke, deres Magt og Herlighed, Frafald og

Forbrydelser, Retfærdighed og Misgjerninger ; han saa deres Fald og

deres Oprejsning ; han kjendte Saliggjorelsens Plan og fastsatte den ; han

var bekjendt med alle Nationers Tilstand og deres Skjæbne ; han ord-

nede alle Ting efter sin egen Villie ; han veed, i hvilken Tilstand baade

de Levende og de Dode befinde sig og har taget visse Forholdsregler for

deres Gjenlosuing, afpassede efter deres forskjellige Omstændigheder og

Guds Riges Love, være sig i denne eller i den tilkommende Verden.

De Begreber, som Nogle have dannet sig om Guds Retfærdighed,

Dom og Barmhjertighed, ere altfor taabelige til at noget fornuftigt Men.

neske skulde tage^Notits deraf. Saaledes er det f. Ex. en almindelig an-

tagen Tro, fælles for mange af vore orthodoxe Prædikanter, at dersom En
dor, i hvad de kalde en uomvendt Tilstand, maa han evindeligen forblive

i Helvede, uden nogetsomhelst Haab ; Evighed efter Evighed maa han

tilbriuge i Pine, der aldrig, aldrig, aldrig faar Ende, og dog er Aarsagen

til haJS Fordommeise ofte at soge i de ubetydeligste Tilfældigheder. Blot

den Omstændighed, at en af disse Bodsprædikanters Sko eller Kjole er

gaaet itu, eller de særegne Livsforhold, hvori et Individ er stillet, kunne

maaske være den indirekte Aarsag til hans Fordommeise eller til, at han

ikke bliver frelst.

Jeg vil antage et Tilfælde, som ikke er saa ualmindeligt : To Per-

soner, som have været lige ryggeslose, og som have forsomt Religionen,

blive begge syge paa en og samme Tid. Den ene af dem har det Held

at blive besogt af en Religionslærer, og han bliver omvendt nogle faa

Ojeblikke for sin Dod ; den anden sender Bud efter tre forskjellige Reli-

gionslærere, en Skræder, en Skomager og en Blikkenslager ;—Blikken-

slageren har en Hank at lodde paa en Kande, Skræderen har et Knap-
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hul at gjore færdig paa en Frakke, hvormed der er Hastværk, og Skoma-

geren skal have en Stovle flikket—Ingen af dem kommer tidsnok! Man-

den dor og gaar til Helvede. Den ene af dem bliver modtaget i Abra-

hams Skjod, kommer i Guds Nærværelse og nyder evig og uforstyrret

Lyksalighed, medens den anden, der var ligesaa god som den forste,

hjemfalder til evig Fordommeise, uophorlig Pine og haablos Fortvivlelse,

blot fordi en Mand havde en Stovle at reparere, et Knaphul at sy eller

en Hank at lodde.

Jehovas Planer ere ikke saa uretfærdige, den Hellige Skrifts Ud-

talelser ere ikke saa sværmeriske, og ejheller er Saliggjorelsens Plan saa

uforenelig med sund Fornuft. En saaden Handlem^ade vilde optænde

Guds Vrede, Englene vilde skjule sit Aasyn af Skam derover, og ethvert

dydigt og fornuftigt Menneske vilde gyse tilbage derved.

Dersom de menneskelige Love tildele Enhver efter Fortjeneste, og

straffer alle Delinkventer efter deres Forbrydelses Storrelse, vil Gud vis«

seligen ikke være grusommere end Mennesket ; thi han er en vils Lov-

giver, og hans Love ere mere upartiske, hans Forordninger retfærdigere

og hans Kjendelse fuldkomnere end Menneskets ; og ligesom Mennesket

dommer sit Medmenneske ved Lov, og straffer det efter den samme Lov,

saaledes dommer Himmelens Gud " efter Gjerningerne gjorte i Kjo-

det."

At sige, at Hedningerne skulle blive fordomte, fordi de ikke tro

Evangeliet, vilde være taabeligt, og at sige, at Joderne skulle fordom-

mes, fordi de ikke tro paa Jesus, vilde være ligesaa urimeligt; thi "hvor-

ledes skulle de tro paa den, om hvem de ikke have hort ? men hvorledes

skulle de hore, uden der er Nogen, som prædiker? men hvorledes skal

Nogen prædike, dersom de ikke blive udsendte?" (Rom. 10, 14. 15.)

Folgelig ere hverken Joderne eller Hedningerne strafskyldige, fordi de

forkaste Sektismens modstridende Meninger, ejheller fordi de forkaste

hvilketsomhelst andet Vidnesbyrd, uden det, der er sendt af Gud; thi

ligesaa lidt som Nogen kan prædike, uden at være udsendt, ligesaa lidt

kan Horeren tro, uden han horer Nogen, som er sendt, og kan ikke blive

fordomt for det, hau ikke har hort; og da han saaledes er uden Lov, vil

han vorde domt uden Lov.

Naar vi tale om Velsignelserne, der henhore til Evangeliet, og om

Folgerne af Ulydighed mod sammes Forskriftet, bliver det Sporgsmaal

ofte rettet til os: "Hvorledes gaar det saa vore Forfædre? Ville de alle

blive fordomte for ikke at have adlydt Evangeliet, naar de aldrig have

hort det? Aldeles ikke; men de ville have det samme Privilegium, som

vi her nyde, formedelst det evige Præstedomme, hvilket ikke blot admini-

strerer paa Jorden, men ogsaa i Himmelen og alle den store Jehovas

Husholdninger. Af denne Grund ville de Personer, som Esaias om-
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taler, blive besogte af dette Præstedomme, og komme ud af deres Fæng-

sel efter det samme Princip, som de, der vare gjenstridige i Noæ Dage,

bleve beso-^te af vor Frelser (der havde det evige, Melkisedekske Præ-

domme), hvilken prædikede Evangeliet for dem i Fængselet! og for at de

kunne efterkomme alle Evangeliets Fordringer, maatte deres levende

Venner lade sig dobe for dem, og saaledes opfylde Guds Bud, der lyder:

"Uden Nogen bliver fodt af Vand og Aand, kan han ikke indkomme i

Himmeriges Rige." De bleve naturligvis ikke dobte for sig selv, men

for deres Dode.

Krysostomus siger, at Marcioniterne praktiserede Daab for deres

Dode. Efterat en Katekumen var dod, lagde et levende Menneske sig

under den Afdodes Seng, derpaa nærmede de sig Sengen og spurgte den

Dode, om han vilde annamme Daab, og da han intet Svar gav, svarede

den Anden for ham og sagde, at han vilde dobes i hans Sted; og saaledes

ddbte de den Levende for den Dode.

Kirken var naturligvis falden paa den Tid, og Fremgangsmaaden

vel heller ikke den rigtige; men denne Gjenstand er tydeligt nok omtalt

i Skriften, thi Paulus siger med Hensyn til denne Læresætning: "Hvad

monne de ellers gjore, som dobes for de Dode, dersom de Dode aldeles

ikke oprejses? hvi dobes de da for de Dode?" (1 Kor. 15, 29.) Derfor

var det, at saa stort et Ansvar hvilede paa den Slægt, i hvilken vor Frel-

ser levede, "thi," siger han, "alt det retfærdige Blod skal komme over Eder,

som er udgydt paa Jorden, fra den retfærdige Abels Blod indtil Saka-

rias, Barakias's Sons Blod, hvilken I sloge ihjel imellem Templet og Al.

teret. Sandelig siger jeg Eder, alt dette skal komme over denne Slægt."

(Matth. 23, 35. 36.) Thi da de havde storre Privilegier end nogen anden

Generation, ikke alene dem selv betræftende, men ogsaa med Hensyn til

deres Afdode, var deres Synd storre, da de ikke blot forsorate deres egen

Sal iggj oreise, men ogsaa deres Forfædres, og derfor blev disses Blod kræ-

vet af deres Hænder.

Da nu Guds store Hensigter nærme sig deres Fuldbyrdelse, og Alt,

hvad Profeterne have talet, oplyides; da Guds Rige er gi'uudfæstet paa

Jorden, og den gamle Tingenes Orden er gjenoprettet, har Herren aaben-

baret denne Pligt og Velsignelse for os, og Befalingen er til os at lade os

dobe for vore Dode, hvorved Obadias's Ord opfyldes, naar han siger: "Og

Frelsere skulle opkomme paa Zions Bjerg at domme Levningen af Esau,

og Riget skal hore Herren til." (21 V.)

Et Blik paa disse Ting overbeviser os om Skriftens Sandhed, om

Guds retfærdige Handlemaade med Mennesket, om at alle Mennesker ere

stillede paa en lige Fod og at disse Ting stemme overens med alle Ret-

færdighedens og Sandhedens Grundsætninger. Vi ville slutte med Aposte-

len Peters Ord: "Thi det er nok, at vi i den forbigangne Livs Tid
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have bedrevet Hedningernes Villie." "Derfor er Evangeliet forkyndt

for de Dode, at de skulle dommes i Lighed med Mennesker i Kjodet, men
leve for Gud i Aanden."

Den 16de April udkom det forste Xumer af "The Wasp," et Uge-

blad, udgivet i Kunstens, Videnskabens, Literatureus, Agerdyrkningens,

Manufakturens og Handelens Interesse, og redigeredes af Ældste Wil-

liam Smith, Josephs Broder.

Den 2den Maj skrev Joseph atter folgende Redaktionsartikel for

"The Times and Seasons":

"Tempelarbejdet skrider raskt fremad; store Anstrængelser gjores af

de Hellige allevegne for at paaskynde dets Fuldendelse, hvilket vi baabe

vil finde Sted til Efteraaret. Medens Mange have anvendt en Tiendedel

af deres Tid paa Templet, have Andre ydet ligesaa villigt en Tiendedel

af al deres Indtægt, saavelsom deres Helligelsesofre i samme store Oje-

med. Siden Kirken blev oj»rettet, have vi aldrig seet storre Iver og Vil-

lighed hos de Hellige at efterkomme Jehovas Befalinger end netop nu.

De have aldrig lagt saamegen Begejstring, saamegen Opofrelse, saame-

gen Nidkjærhed for Dagen, som siden Herren bod: "Lad Templet bliv^

bygget ved mit Folks Tiende." Baade Unge og Gamle synes at være

grebne af en hidtil ukjendt liberal og hjælpsom Aand. ja selv Frem-

mede, der ikke ere af vor Tro, have ydet med Gavmildhed af deres Mid-

ler for at fremskynde dette store Værk.

Vi ville derfor gjennem disse Linier bringe Alle, baade Unge og

Gamle, i Kirken saavelsom udenfor, vor hje^-teligste Tak for den uforlig-

nelige Liberalitet, Flid, Imodekommenhed og Lydighed, som de have lagt

for Dagen i denne Tid. Personlig have vi ingen Fordel deraf, men uaar

Alle tage fat paa Værket med forenede Kræfter, lettes vort Ansvar og

vor Byrde betydelig.

Guds Rige er en Sag af fælles Interesse for Alle; vi ere Alle Lemmer
af det samme Legeme; vi ere Alle delagtige i den samme Aand, ere dobte

med den samme Daab og besjæles af det samme herlige Haab. Zions

Opbyggelse og Guds Riges Fremme er ligesaa meget een Mands Pligt som

en Andens; den eneste Forskjel bestaar deri, at En er kaldet til at udfore

een Del af Arbejdet, en Anden har en anden Pligt at varetage; "men

naar eet Lem lider, lide de alle; naar eet Lem bliver holdt i Ære, glæde

alle Lemmerne sig med; og Ojet kan ikke sige til Haanden: jeg

haver Dig ikke behov, eller Hovedet til Fodderne: jeg behover Eder

ikke." Partiinteresser, personlige Folelser og egenkjærlige Hensigter

bor Altsammen lægges tilside—vi bor Alle gaaop idet store fælles S^ærk.

Zions Opbyggelse er en Sag, som har været af stor Interesse for

Guds Folk i enhver Tidsalder; det er et Emne, som Ypperstepræsterne^

Profeterne og Kongerne have omhandlet med ojensynlig Glæde; de have

med Længsel skuet hen til den Dag, paa hvilken vi nu leve, og inspirere-
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de af salig Fryd have de beskrevet, besunget og profeteret om denne vor

Dag, men de maatte do uden at opleve den. Vi ere det begunstigede

Folk, hvem Herren har udkaaret til at opbygge det Sidste-Dages Rige-

det er bleven os beskaaret at skue, at deltage i og at fremme Tidernes

Fyldes Husholdning, i hvilken Gud vil samle alt det, fcom er i Himmelen

og paa Jorden, til Et, da Guds Hellige skulle indsamles fra alle Jordens

Nationer, Stammer og Folk, da J5derne skulle indsamles til deres Land

og de Ugudelige odelægges, som Profeterne have sagt. Guds Aand vil

hvile over hans Folk, medens den vil blive unddragen de ovrige Natio-

ner, og alle Ting, det være sig i Himmelen eller paa Jorden, ville blive fore-

nede til Et i Kristo. Præstedømmet i Himmelen vil forene sig med Præste-

dommet paa Jorden. Hans Naade vil hvile over os, og vore Born ville

staa op og velsigne vort Navn, ja endnu ufodte Slægter ville med taknem-

melig Glæde skue tilbage paa vort Arbejde, vor Opofrelse, vore Trængsler

og vore Lidelser, da vi virkede saa utrættelig for at grundfæste det Værk,

der er bestemt til at nedbryde Morkets Magt, gjenfode Jorden og frelse

hele Menneskeslægten."

• "Onsdag den 4de," skriver Joseph, "tilbragte jeg i mit Privatkontor

(saaledes kaldet, fordi jeg her opbevarer mine hellige Skrifter og Over-

sættelser af gamle Oldtidsopteguelser) i Raad med James Adams, Hy-
rum Smith, Newel K. Whitney, George Miller, Brigham Young, Heber

C. Kimball og Willard Richards. Jeg belærte disse Brodre om Præste-

dommets Orden, forrettede Tvætninger, Salvninger og Begavelser, og

meddelte Nogler, henhorende til det Aaronske Præstedomme og derefter

igjennem alle Grader til den hojeste Orden i det Melkisedekske Præste-

domme, samt belærte dem om de Grundsætninger, hvorved ethvert Menne-

ske kan sikre sig en Fylde af de Velsignelser, der ere beredte for den

Forstefodtes Menighed, og naa en evig Plads i Elohims Nærværelse. I

dette Raad blev den gamle Orden indfort for forste Gang i disse sidste

Dage. Disse Belærelser vare af aaudelig Natur og ville i Tidens Lob
blive meddelte alle de Hellige i denne Husholdning, saasnart de ere be-

redte til at annamme samme og et passende Sted er anskaffet i dette Oje-

med. Lad derfor de Hellige være uidkjære for at faa dette Tempel op-

fort saavelsom andre Templer, naar Gud derom giver Befaling. Lev i

Ydmyghed, Taalmodighed og Tro, saa Gud kan aabenbare sin Villie til

os i sin rette Orden.

Den næste Dag afrejste General Adams til Springfield, og Resten af

Raadet fra igaar fortsatte sit Mode paa samme Sted, og jeg og Broder

Hyrum modtog efter Tur fra hinanden det Samme, som jeg havde med-

delt dem den foregaaende Dag."

Den 17de Maj holdtes der Militærparade i Nauvoo, og Joseph mon-

strede selv som Dagens Overstbefalende Legionen, der nu bestod af 26

Kompagnier med en Styrke af omtrent 2000 Mand. Dommer Stephen
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A. Douglas holdt paa samme Tid Eet i Carthage, men der herskede en

saadan Bevægelse der i Anledning af denne Militærparade og Monstring,

at han hævede Retten og begav sig med nogle af de fornemste Lovkyn-
dige til Nauvoo for at være nærværende ved Lejligheden. Foruden disse

var der et betydeligt Antal Fremmede tilstede. Efter Monstringen ind-

bodes Legionens samtlige Officerer med deres Damer samt Dommer
Douglas og hans Venner til Middag hos Joseph. Om Eftermiddagen

inddeltes Legionen i Kohorter og udforte en livlig Skinfægtning, efter

hvilken Joseph holdt en hojst opmuntrende og passende Tale. Med
Hensyn til denne Skinfægtning og General Bennetts Optræden mod Joseph

ved denne Lejlighed skriver han:

"Jeg blev opfordret af General Bennett til at overtage Kommando-
en over den forste Kohorte under Skinfægtningen, hvilket jeg afslog.

General Bennett opfordrede mig dernæst til at indtage min Stilling under

Fægtningen bagved Kavalleriet foruden min Stab, men Kaptejn A. P.

Rockwood, min Livgardes Anforer, gjorde Indsigelse og holdt sig tæt

ved min Side, og jeg valgte min egen Stilling, Dersom General Bennetts

eande Folelser for mig ikke blive aabenbarede for Verden om en meget

kort Tid, er det muligt, at hin Aauds stille Hvisken, som paa Parade-

pladsen tilhviskede mig, at "der laa Ondt paa Bunden af denne Skinfægt-

ning," var falsk; en kort Tid vil afgjore dette. Lad John C. Bennett be-

svare paa Dommens Dag: "Hvorfor opfordrede De mig til at anf5re

en af Kohorterne og at indtage min Stilling foruden min Stab under

Skinfægtningen den 17de Maj 1842, hvor mit Liv kunde være bleven et

Offer, og Ingen have vidst, hvem der udforte Gjerningen." Joseph hav-

de Ret; hans senere Opforsel viste Sandheden af hans Ord.

Denne Mand var ankommen dl Nauvoo omtrent 1* Aar i Forvejen,

og foregav at have stærkt Onske for at se de Hellige nyde deres Rettig.

heder. Han var en Mand med temmelig gode Evner og havde en Del

Indflydelse, men de, som kjendte ham nojere, nærede kun liden Tiltro til

ham. Efter sin Ankomst til Nauvoo forenede han sig med Kirken, og

var tilsyneladende meget nidkjær og hengiven for Sandhedens Sag. Han
blev snart en fremragende Mand og valgtes blandt Andet til Borgemester

for Staden Nauvoo. Da Rygtet om hans Forening med Kirken blev

bekjendt udeomkring, ankom et Brev til Nauvoo fra en af Bennetts tid-

ligere Naboer, hvori det anfortes, at han havde en Kone og .to Bom le.

vende i Ohio. Brevets Afsender advarede Folket for ham, og anforte

at han var en meget slet Mand. Der blev imidlertid ikke taget videre

Hensyn til dette Brev i Begyndelsen, da man vidste, at gode Mænd ofte

blive bagvadskede, og man antog, at Brevskriverens Angivelser ikke vare

paalidelige. Af denne Aarsag blev Brevet holdt hemmeligt, men blev

paa samme Tid bevaret.

For en Tid efter sin Daab vedligeholdt han et godt ydre Udseende,
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Og var meget omhyggelig for at faa Joseph og Folket til at tro, at haa

var en sand Hellig; men dette varede ikke læuge. For at opnaa sin

Hensigt med Sostrene, fortaUe han dem mange ugudelige Logue om Jo-

seph, der gjorde Alt for at frelse ham, men til ingen Nytte. Bennett

vedblev med sin Ugudelighed, indtil Joseph, som var bestemt paa at stand-

se saadanne Handlinger for Fremtiden, protesterede imod dem offentlig.

Den 17de Maj opgav han sit Embede som Staden Nauvoos Borgemester,

da han vidste, at hans Vederstyggeligheder vare ved at komme lor Lyset*

og haabede ved Nedlæggelsen at sit Embede at faa Folket til at tro, at ban

var uskyldig. Samme Dag blev Joseph valgt til Borgemester i hans Sted*

I et specielt Mode af Byraadet et Par Dage eiter spurgte Jo-

seph Bennett, om han havde Noget imod ham; han gjorde dette paa

Grund af de mange Rygter, der verserede i Staden og for at berolige den

offentlige Stemning. Bennett stod frem for dette Raad samt et Husfuld-

af Tilhorere og sagde, at han vidste ikke af at have havt nogen Ude-

staaelse med nogen af Kirkens ledende Mænd, og paa folgende Opford*

ring af Joseph: "Vil De behage at afgive en sanddru og bestemt Erklæ-

ring, hvorvidt de kjender Noget, der kan være nedsættende paa min Ka.

rakter," svarede: "I al min Omgang med Præsident Smith, saavel offent-

lig som privat, har jeg altid fundet ham at være en Mand af strængeste

Moral." Samme Dag afgav han folgende edelige Vidnesbyrd foi' Raad-

mand Daniel H, Wells:

"Nauvoo, Illinois, den 17de Maj 1842.

John C. Bennett mcidte idag personlig for mig, Daniel H. Wells,

Raadmand for Nauvoo City, og erklærede paa sin hellige Ed, saasom

Loven foreskriver, at han aldrig var bleven lært af Joseph Smith Noget,

som i mindste Maade strider imod Evangeliets Principer, Moralen, Guds

eller Menneskenes Love, hverken direkte eller indirekte, hverken i Ord

eller Gjerning. Tillige erklærede han, at ham bekjendt, havde Joseph

Smilh aldrig seet <;jeunem Fingre med uogensomhelst upassende Vandel,

hverken i det offentlige eller private Liv, og han havde aldrig lært ham
under fire Ojne, at utugtig, ukydsk Omgang med Kvinder var under visse

Omstændigheder tilladelig, og var heller ikke vidende om, at han nogen-

sinde havde lært Andre Saadant.

Beediget og undertegnet hos mig Dags Dato.

Daniel H. Wells,
Raadmand."

Da Bennett afgav dette Vidnesbyrd, foregav han at have til Hen-

sigt at omvende sig og gjore Ret, men det varede ikke længe, for han

atter gjorde sig skyldig i de samme Ting. D^ix 25de Maj nnder"

rettedes han om, at det Furste Præsidentskab, de Tolv og Biskopperne

havde unddraget ham deres Fællesskab og vare ifærd med at offeutlig-

gjore hans Vederstyggeligheder. Den folgende Dag overværede han et
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Mode i Frimurerlogen, hvor Joseph og omtrent 100 af Brodrene vare

tilstede. Han tilstod her sine vanhellige og ukydske Handlinger, græd

som et Barn og erkjendte, at han havde fortjent den strængeste Revselse

og bad om at blive skaanet for Udelukkelse. Hans Anger 0£j Bedro-

velse syntes i Ojeblikket saa dyb og oprigtig, at Joseph forbarmede sig

over ham og i Forening med de andre Brodre tilgav ham.

Strax derpaa forlod Bennett Nauvoo, men saasnart han var tagen

bort, begyndte han at udsprede de værste Logne og Beskyldninger om
Joseph og de Hellige. Ifolge hans Angivelser vare de ikke værd at

leve. Medens han foregav at være et Medlem af Kirken og at have

stor Tro paa Værket, skrev han adskillige heftige Artikler angaaende de

Helliges Forfolgelser i ^lissouri. Under disse Artikler skrev han ikke

sit eget Navn, men skrev " Joab. General i Israel." Efter han forlod

Nauvoo og skrev mod Joseph og Kirken, citerede han fra disse Artikler

for at vise Publikum, hvilket forrædersk og blodtorstigt Folk " Mormo-

nerne " var, men han var meget omhyggelig med ikke at fortælle dem, at

han var den samme " Joab," som havde skrevet disse Artikler. En
Bog, som han derpaa udgav, vakte en Del Ophidselse, der dog ikke var

af lang Varighed. Siup. ovrige Dage henlevede han i Elendighed ; nogle

Aar ior haus Dod havde han ofte meget heftige Krampeanfald og var

for en Del berovet Brugen af sine Lemmer og Tunge ; uden saameget

som en Ven til at begræde sin Bortgang, dode han omsider engang i For-

aaret 1868.

Sidney Rigdon og hans Familie sympathiserede med Bennett og var

bleven paavirket af hans Aand, men en mærkelig Begivenhed i hans

Familie, en syg Datters mirakulose Gjenbringelse til Liv og Helbred, be-

virkede, at han atter vaagnde op til Bevidsthed om sine Pligter og for en

Tid sogte at gjore bedre.

I Begyndeli^en af Maj var forhenværende Guvernor for Missouri,

Lilbum W. Boggs, bleven skudt paa og saaret i sit eget Hus i Inde"

pendence, Jackson County, og de^ 20de Juli gik han til Fredsdommer

Samuel Weston og bekræftede ved Ed, at han troede, det var O. P-

Rockwell, der havde skudt ham, og ansogte Guvernor Reynolds om at

forlange nævnte Rockwell udleveret af Guvernoren for Illinois, for der-

paa at fore ham til Jackson County i Forhor. Boggs svor ligeledes, at

han troede Joseph var en Medskyldig eller Ophavsmand til dette Over-

fald, hvorpaa Guvernor Reynolds opfordrede Guvernor Carlin til at ud-

levere ham Joseph og O. P. Rockwell. Carlin udstedte strax en Paagri-

belsesordre, og den 8de August blev Joseph arresteret af Sheriffen for

Adams County og hans to Medhjælpere. Saasnart de vare blevne arre-

sterede, udstedte Muuicipalretten i Nauvoo en Habeas-corpus Skviveke (or

at faa Joseph og Rockwell forhorte der paa Stedet; men Embedsmæn

dene nægtede at anerkjende Municipalrettens Indblanding i Sagen og
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vendte derpaa tilbage til Guvernor Carlin for at indhente nærmere In-

struxer desangaaende.

Dette Forlangende om at fore Joseph til Missouri var ikke alene

uretfærdigt, men ogsaa lovstridigt, thi selv om han havde været skyl-

dig i den Forbrydelse, som Boggs tillagde ham, gaves der dog ingen

Lov, ifolge hvilken han kunde blive bortslæbt til Missouri i Forhor-

Det Hele var kun et Paaskud af Boggs til at faa Joseph i sin Vold

og ved en passende Lejlighed ombragt. Kommende Salomons Ord ihu,

at " Herren skal udfore deres Sag og berove deres Sjæl, som berove dem,"

fandt Joseph det raadeligt at fjerne sig fra Byen, for Sheriffen kom til-

bage. Han tog saaledes forst over Floden'^til sin Onkel John Smith i

Iowa, og opholdt sig her et Par Dage, derpaa vendte han tilbage over

Floden og tog Ophold hos Broder Edward Sayers, der boede i en Skov
nogle Mile nordenfor Nauvoo. Her forblev han, indtil det rygtedes, at

hans Skjulested var bleven opdaget, da han derpaa flyttede til Broder

Charles Oranger.

Under Josephs Fravær fra Staden var der forskjellige Rygter i

Omlob med Hensyn til den Fremgangsmaade, Embedsmændene havde

isinde at tage for at faa ham fat. Dersom de ikke selv kunde finde ham,
sagde de, vilde de bringe et saa stort Antal Mænd til Nauvoo, at ethvert

Hus kunde blive gjennemsogt, og dersom han endda ikke var til at finde,

vilde de gjennemsoge hele Staten og ikke hvile, for de havde fundet ham.

Disse Rygter fremkaldte en Del Uro og Bekymring hos nogle af Bro-

drene, men Joseph var selv ganske rolig og formanede dem til ikke at

skjænke for megen Opmærksomhed til slige Rygter.

Fra sine Skjulesteder skrev og modtog han ofte Breve, og varetog

paa denne Maade sine vanlige Forretninger. I et Brev, som han modtog

fra Wilson Law, der var bleven valgt til Generalmajor i Legionen istedet-

for John C. Bennett, hedder det :
" Tillad mig at forsikre Dem, at jeg

af mit ganske Hjerte slutter mig til de Meninger og Anskuelser, som De
saa ædelt og folsomt har fremsat ; og saalænge mit Hjerte banker eller

denne Haand, som nu skriver, er istand til at drage og fore et Sværd,

kan De forlade Dem paa, at det staar til Deres Tjeneste i den herlige

Sandheds og Friheds Sag." Man skulde ueppe tro, at den Mand, der

skrev disse Linier, i mindre end 18 Maaneder vilde nedlade sig til at kon-

spirere imod sin foregivne Ven, og dog var dette Tilfældet. Baade

Wilson og William Law, der var en af Josephs Raadgivere, vare meget

slette Mænd ; de faldt begge fra og bleve to af Josephs bitreste Fjender-

De indgik Forbund med Pobelen og bidroge maaske mere end nogen

Anden til at afstedkomme Josephs Mord.

En mærkelig Profeti, som Joseph den 0te August 1842 ytrede, bor

ikke undlades at blive kortelig berort. I Forening med et betydeligt

Antal Personer, deriblandt General James Adams, der var Stormester
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Deputeret for Frimurerne i Staten Illinois, tog han den nævnte Dag
over Floden til Montrose i Iowa. Hensigten med deres Besog i Montrose

var at oprette en Frimurerloge dersteds. Medens Stormester Adams var

ifærd med at give Instruxer til den nylig indsatte Mester for Logen,

havde Joseph i Læ af Bygningen en Samtale med flere af Brodrene om
de Helliges Forfolgelser i Missouri og den stadige Fortræd, der blev dem
tilfojet af deres Fjender. Med Hensyn til denne Samtale siger Joseph

:

" Jeg profeterede, at de Hellige vilde vedblive at lide megen Trængsel og

at de omsider vilde blive drevne til Klippebjergene ; at mange vilde

apostasere og andre blive dræbte af vore Forfolgere, eller miste deres

Liv som Folge af Anstrængelse eller Sygdom, og nogle af dem vilde leve

til at gaa og hjælpe til at anlægge Settlementer og bygge Stæder og se de

Hellige blive et mægtigt Folk imellem Klippebjergene." Der var kun

Faa, som dengang forstod, at Opfyldelsen af denne Profeti var saa nær

forhaaaden som Tilfældet var, thi de Hellige vedbleve at lide megen

Trængsel, mange faldt fra, andre bleve dræbte af deres Forfolgere eller

omkom formedelst Anstrængelse ved at blive drevne fra deres Hjem af

Pobelen, og atter andre have oplevet at naa Klippebjergene, hvor de have

hjulpet til at anlægge Settlementer og bygge Stæder, og have seet de

Hellige blive et mægtigt Folk, men Joseph selv oplevede ikke at se sin

Forudsigelse gaa i Opfyldelse.

For at undgaa Boggs's Efterstræbelser havde O. P. Rockwell for-

ladt Nauvoo samtidig med Joseph og var tagen til de ostlige Stater. Her

forblev han indtil i Begyndelsen af Aaret 1843, da han begav sig paa Til-

bagevejen til Nauvoo, men blev allerede ved sin Ankomst til St. Louis

anholdt og arresteret af en Mand ved Navn Fox paa Forlangende af en

vis Elias Parker, der svor, at han var den samme O. P. Rockwell, der

var beskyldt for at have forsogt at dræbe Lilburn W. Boggs. Efter i et

Par Dage at have siddet fængslet i St. Louis, fortes han til Independence

i Jackson County, men nod her en slet Behandling og var ofte udsat for

at blive dræbt.

Da Joseph erfarede, at Rockwell var bleven arresteret, profeterede

han, at han skulde slippe uskadt bort fra Missourianerne. Dette gik og-

saa i Opfyldelse, uagtet Rockwell ofte var bleven truet med Doden og

man ved et Par Lejligheder under hans Transporteren til og fra Liber-

ty, Clay County, i Forhor, havde lagt Planer ior at overfalde og myrde

ham paa Vejen. Grandjuryen kunde ikke opdrive noget Vidnesbyrd til

Bevis for, at han havde skudt paa Boggs, hvormeget end Pobelen on-

skede det.

Joseph H. Reynolds, der dengang var Sheriff for Jackson County^

fortalte Broder Rockwell, at han var ifærd med at tage til Illinois for at

arrestere Joseph, og foreslog ham at tage med og forraade Joseph i

hans Hænder. Som Vederlag skulde han faa en hvilkensomhelst Sum
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Penge, han vilde nævne, men Rockwell afslog med Harme Tilbudet.

Reynolds tog derpaa afsted til Nauvoo, og Rockwell, der saa, hvilken

Fare, der truede Joseph, folte sig saa ængstelig paa hans Vegne, at Kjo*

det formelig tvistede sig om hans Ben. Medens han sad og overvejede sin

beklagelige Stilling, horte han en Due neddale paa Vinduet i det ovre

Værelse af det Fængsel, hvor han sad indespærret. Duen begyndte at

kurre og floj derpaa igjen bort. Strax efter kom den tilbage til hans eget

Vindue, hvor en Rude var slaaet istykker, og krob ind imellem Jerngit-

teret, hvis Stænger vare anbragte omtrent 2? Tommer fra hinanden. Den
floj flere Gange oa-.kring Fængseldoren uden at sætte sig, men vedblev at

kurre, indtil den igjen krob igjennem Gitteret og forsvandt gjennem det

ituslagne Vindue. Broder Rockwell betragtede dette som et gunstigt

Tegn; hans Kjod ophorte at tviste sig, og han var fra nu af fuldkommen

overbevist om, at det ikke vilde lykkes dem at bringe Joseph til Mis-

souri. Ligeledes folte han sig overbevist om, at han snart selv vilde

blive sat paa fri Fod, hvilket derpaa skete den 13de Decbr. 1843, Han
havde da været Fange i henimod ni Maaneder, og havde i al denne Tid

udstaaet næsten enhver Lidelse undtagen Doden. Han havde været

fængslet paa en lovstridig Maade og med Lænker om Hænder og Fodder

heur^iddet i et smudsigt Fangehul uden saameget som en Ovn eller

Klæder nok til Beskyttelse mod Kulden og uden at være tilladt at skifte

Undertoj. Af Fode havde han sædvanlig kun faaet det Halve af, hvad

han behovede, og det Lidet, han fik, var ovenikjobet af den simpleste

Slags, hvisaarsag han næsten var reduceret til et Skelet, og da Lænkerne
bleve tagne af ham, var hau saa svag, at han ikke kunde gaa alene uden

Hjælp. Efter sine mange Lidelser og Gjenvordigheder ankom han ende-

lig til Nauvoo den 25de Decbr. om Aftenen, og begav sig ojeblikkelig

hen til Josephs Bolig, "The Mxnsion." Her havde et lille Selskab af ud-

valgte Venner samlet sig for at tilbringe Aftenen paa en behagelig Maade>

men hvor blev man ikke overrasket, ved midt under Festlighederne at

86 en tilsyneladende drukken Mand komme ind og med sit lange, uredte

Haar hængende ham om Skuldrene opfore sig som en Missourianer.

Joseph opfordrede den tilstedeværende Politikaptejn til at kaste Manden
paa Doren. En Nævekamp paafulgte, under hvilken Joseph fik Lejlighed

til at se den Fremmede lige i Ansigtet. Det var ingen drukken Mand, det

var ingen Missourianer, men som Joseph skriver "til min store Overraskelse

og usigelige Glæde opdagede jeg, at det var min længe provede og trofaste,

men grusomt forfulgte Ven O. P. Rockwell, der just var ankommen fra

Missouri efter næsten et Aars Fængsling dersteds uden at være erklæret

skyldig i nogen Brode."

Ifolge Josephs Raad blev en speciel Konference afholdt i Nauvoo
den 29de August, ved hvilken et Antal af 380 Ældster bleve kaldte til

at gaa ud i forskjellige Retninger og ved deres Prædiken soge at dæmpe
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den Ophidselse, som var opstaaet ved Bennetts og Andres urimelige

Beskyldninger. Han havde jævnlig holdt sig skjult, men ved denne

Lejlighed viste han sig pludselig paa Forhojuiugen til stor Glæde og Over-

raskelse for de Hellige, der vare ubekjendte med hans virkelige Opholds-

sted. Han lykonskede de Hellige til den Sejr, han igjeu havde

vundet over Missourianerne og sagde, at det var ikke med Sværd eller

kjodelige Vaaben, han havde bekjæmpet dem, men ved Klogskab og List-

Der var intet Liv gaaet tilspilde, og der vilde intet Liv gaa tilspilde, saa-

længe de vilde lytte til hans Raad. Indtil denne Lag, sagde han, bavde

Gud givet ham Visdora til at frelse dem, som vilde tage imod Raad. In"

gen var nogensinde bleven dræbt, der havde fulgt haus Raad, og vedblev-

**Vi behove kun at tugte Verden aandelig og de ville tugte sig selv

legemlig."

Den 1ste Septbr. skrev Joseph en Artikel til de Hellige om Daab for

de Dode. (Se Pagtens Bog, 105te Stk.) I samme Skrivelse sagde han

dem, at eftersom Herren havde aabenbaret til ham, at hans Fjender,

baade i Missouri og Illiuois, igjen vare paa Spor efter ham, fandt han det

klogest, saavel for sin egen som for Folkets Sikkerheds Skyld, at forlade

Nauvoo igjen for en kort Tid,

Den 3die s. M. kom en Sheriff og to andre Mænd til Nauvoo>

og stjal sig paa en snigende Maade ind i Josephs Hus, og end"

skjondt de ingen Ret havde til at foretage Husundersogelse, gjorde de

det dog, men kunde ikke tinde ham. Denne deres Fremgangsmaade

var et ligefremt Brud paa de Forenede Staters Konstitution, men hvad

brode de sig derom? Joseph var, hvad de kaldte '•Mornaon-Profeton," og

med ham kunde de gjore som de behagede. De vare vel bevæbnede og

foregave at have til Hensigt at bemægtige sig ham enten levende eller

dod, men just som de traadte ind i Huset, begav han sig ad en Bagdor

og videre gjennem Majsen i sin Have til Biskop Newel K.Whitney, Man
sagde, at der ialt var 16 i Sheriffens Folge og at de forlode Quincy med

den Bestemmelse at uaa Nauvoo om Natten og uforvarendes anfalde Hu-

set, men ved en Fejltagelse kom de bort fra Vejen, spredtes ad og maatte

opsætte Rejsen til Daggry. Efterat Morket var faldet paa, forlod Joseph

Biskop Whitneys Hus, og begav sig hen til Broder Edward Hunter, der

boede paa et mere afsidesliggende Sted og hvor han ansaas for at være

mere i Sikkerhed.

Den 6te skrev Joseph atter en Epistel til de Hellige, hvori han gav

dem yderligere Instruxer med Hensyn til Daab for de Dode. (Se Pagtens

Bog, 106te Stk.) Denne Skrivelse gjorde et dybt og hojtideligt Indtryk

paa de Hellige, som viste sig meget beredvillige til at gjenueraiore hans

Instruxer. Joseph lod derpaa de af de Tolv, som vare ifærd med at gaa

paa Mission, ved et Bud underrette om, at det var hans Ouske, de skulde

arbejde i Illinois og prædike imod Pobelvældet. Den 10de besluttede han
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at vende tilbage igjen til sit eget Hus, men allerede den 2den Oktober

naaede den Efterretning Nauvoo, at Guvernor Carlin havde udlovet en

Belonning paa 400 Dollars for Josephs og Rockwells Paagribelse, og at

Guvernor Reynolds af Missouri ligeledes havde udlovet en Belonning paa

300 Dollars for hver af dem. Rygtet sagde fremdeles, at Guvernor Carlin

havde til Hensigt at arrestere Joseph ved en ulovlig Arrestordre, for der-

paa at fore ham til Carthage, hvor han ifolge Planen vilde blive losladt

ved en Haheas-corpiis Skrivelse af Dommer Stephen A. Douglas, og der-

paa ved en lovlig Arrestordre uden videre blive fort direkte til Mis-

souri. Dersom man ikke kunde fange ham paa denne Maade, havde et

betydeligt Antal Missourianere frivilligt tilbudt sig at ville forene sig

med Illinois-Militsen for at tage til Nauvoo og gjennemsoge Staden, ind-

til de havde fundet ham. Dette var kun Rygter, men Joseph vidste me-

get vel, at hans Fjender ikke toge i Betænkning at bruge et hvilketsom-

helst Middel for at faa ham i deres Magt; han forlod derfor atter sit

Hjem, og ankom efter en trættende Rejse, som medtog noget over en Dag>

i Forening med flere af Brodrene til Broder Taylors Hus, Præsident John

Taylors Fader, hvor han opholdt sig indtil den 28de Oktober, da han i"

gjen vendte tilbage til Nauvoo.

Den oOte Oktober samledes de Hellige for fdrste Gang til offentlig

Gudsdyrkelse indenfor Templets Mure; et midlertidigt Gulv var bleven

lagt og Alting indrettet saa bekvemt som muligt, og uagtet Murene kun
hævede sig en fire Fod over Grundfladen, foretrak de dog at afholde deres

Forsamlinger der fremfor i Lunden, hvor de vare mere udsatte for Vej-

rets Omvexlinger.

Den 15de Novbr. bekjendtgjorde Joseph for Læserne af "The Times

and Sea^ons" at han paa Grund af de mange Forretninger, der paa-

hvilede ham, saa sig nodsaget til at fratræde Redaktionen af nævnte

Blad, og overdrog for Fremtiden dets Bestyrelse til Ældste John Taylor.
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SYV OG TYVENDE KAPITEL.

Ældste Orson Hydes Mission til Jerusalem.

Den 7de Decbr. 1842 vendte Ældste Orson Hyde tilbage fra sin

Mission til Jerusalem og blev modtagen med stor Glæde af Joseph og de

Hellige. Han havde nu været fraværende i omtrent 2^ Aar og havde i

denne Tid udfort en af de vigtigste Missioner, der er bleven foretaget i

denne Uddeling.

Som man vil erindre, forlod Ældste Hyde Xauvoo den 15de April

1840 og tiltraadte sin Mission, forsynet med nedenstaaende Beskik-

kelse:

"Til Alle, til hvem dette Dokument monne komme, Hilsen!

Det være herved vitterligt for Alle, at Authoriteterne i Jesu Kristi

Kirke af Sidste-Dages Hellige, samlede i Konference i Nauvoo, Hancock

County, Staten Illinois, den sjette April i Herrens Aar atten hundrede og

fyrretyve, fole sig overbeviste om, at en vigtig Begivenhed forestaar, en

Begivenhed, som vedrorer Hedningenationernes Interesser og Velfærd i

den ganske Verden. Af Tidernes Tegn og Udtalelserne i Guds ^åbenba-

rede Ord ere vi komne til denne Overbevisning. Joderne have længe væ-

ret adspredte blandt alle Nationer, og det er vor fuldkomne Tro, at Tiden

for deres Tilbagevandring til det Hellige Laud allerede er kommen.

Da dette adspredte og forfulgte Folk er sat blandt Hedningerne som

et Tegn for disse paa Messiæ anden Tilkommelse, og ligeledes som Tegn

paa de nuværende jordiske Rigers og Magters Undergang, derved at den

Almægtige skal udsprede Hunger og Pestilentse blandt dem som Frost og

Sne om Vinteren, samt ved at sende Sværdet blandt dem, saa at Folk

skal opstaa mod Folk og vade i hverandres Blod, er det efter vor Me»

ning af hojeste Vigtighed, at man indhenter Oplysninger om Jodefolkets

nuværende Anskuelser og Foretagender og fremlægger samme til Over-

vejelse for den amerikanske Nation til Gavn og Belærelse for den; og da

vi anse det som vor Pligt at sætte de kraftigste Midler i Virksomhed for

at frelse Menneskenes Born fra "den Vederstyggelighed, som odelægger,'

have vi, tilskyndede af den Hellig-Aaud, valgt Ældste Orson Hyde,

Ihændehaveren af denne Beskikkelse, en trofast og værdig Jesu Kristi

Tjener, til at være vor Agent og Repræsentant i Udlandet paa hans Be-

sog i Loudon, Amsterdam og Konstantinopel, saavelsom paa andre Ste-

der, han niaatte anse passende; og det paalægges ham at henvende sig til

Jodernes Præster, Forstandere og Ældster, for hos dem at erholde al den
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Oplysning, som er dem mulig, samt at tilsende nogle af Hovedaviserne

Artikler til Offentliggjorelse, at de indhentede Oplysninger kunne blive

bragte til almindelig Kundskab i hele den amerikanske Union.

Da Hr. O. Hyde med Glæde og Beredvillighed har paataget sig det

ham beskikkede Hverv at være vor og Publikums Tjener i fjerne og

fremmede Lande for Kristi Skyld, anbefale vi ham tillidsfuldt til alle

religiose og kristelige Folk, saavelsom til de ærede Herrer og Damer,

der ej tilhore noget bestemt Kirkesamfund, som et værdigt Medlem af

Samfundet, der besjæles af den helligste Iver for Menneskenes Lyksalig-

hed, hvilket vi gjore i den faste Tro, at de ville yde ham al den pekuni-

ære Hjælp, han maatte behove, for at kunne lose sin vanskelige og be-

sværlige Opgave til vor Generations fælles Gavn. Religionstorkyndere af

enhver Bekjendelse, til hvem Hr. Hyde maatte komme, anmodes om at

styrke ham i hans Mission og at staa ham bi med deres Indflydelse, og

alle Saadanne skulle have et lidende og haardt provet Folks Velsijinelse

og Forbon—et Folk, hvis Blod bar flydt som Vidnesbyrd om dets Oprig-

tighed—hvis Martyrblod har besudlet Frihedens hellige Jordbund.

Det paalægges Hr. Hyde endvidere af denne Konference, ikke at

sende til dette Land andet end ligefremme Kjendsgjerninger til Offentlig-

gjorelse, afseet fra alslags Theologi, idet vi overlade til Enhver at gjore

sine egne Slutninger.

Given under vore Hænder paa ovennævnte Tid og Sted.

Joseph Smith, jun.. Præsident,

Robert B. Thompson, Skriver,"

For at vise, hvorledes Herrens Aand ogsaa arbejdede paa Joderne

samtidig med dens Virksomhed blandt Herrens Tjenere i denne Hushold-

ning, ville vi ikke undlade at indrykke folgende Cirkulære fra Jo-

derne i Jerusalem til alle Abrahams Efterkommere overalt paa Jorden.

Det var skrevet paa Hebraisk og ledsagedes af en engelsk Oversættelse,

som blev optaget i "The Morning Herald" hvorfra det her er oversat.

"Til vore Brddre Israeliterne i Europa og Amerika, til Enhver, som

liberalt og gavmildt yder sin Andel til ethvert helligt og fromt Ojemed,

og som altid er rede til at bevise sin Godhed for Forjættelsens Land, til

Enhver, som onsker Godt over Jerusalem, og til alle Venner af Zion

(som er os dyrebarere end vort Liv), hvilke udrække deres velgjorende

Haand til denne hellige Stad, og som med Kjærlighed og Hengivenhed

hellige sine Midler som Tegn paa, at de have "Behagelighed til dens

Stene og forbarme sig over dens Stov,"—til de nidkjære og fortræffelige

Rabbinere,' til deres værdige og udmærkede Medhjælpere, til de ædle

Overhoveder og trofaste Ledere for Israel, til alle Forsamlinger, der ere

indviede til Herren, og til ethvert af deres Medlemmer. Maa Herren

udstrække sin Beskyttelse til dom og skjænke dem Helbred, Liv og Lyk-

ke. Maa Glæde og Fryd vorde dem tildel, og maa de med deres egne
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Ojne se Herren gjenbringe Ziou. Maa dette være hans uaadige Villie.

Amen.
Det er et velbekjendt Faktum i hele Juda og Israel, at"Zions Datter

mistede al sin Prydelse" for henved hundrede Aar siden, da de tydske Jo-

der i denne hellige Stad med Magt bleve berovede deres Hjem og Ejen.

dom. Frygteligt og tungt var det Aag, som dette Lands Despoter paa-

lagde dem. Tyranni og grusom Misbrug af Magten traadte dem i Stovet

og tvang dem til at forlade deres Boliger og alle deres Ejendomme og at

soge Frelse ved Flugten. Saaledes stod den hellige Stad, som de havde

arvet fra deres Forfædre, ode og forladt, indtil den blev indtaget og besat

af de Fremmede. De hellige Bygninger, som fandtes i den, nemlig Sy.

nagogen og Midrash, bleve nedrevne, vort Land aldeles odelagt og vort

retmæssige Gods tilintetgjort lige for vore Ojne. Da ktmde vor Sjæl

ikke trostes; thi hvordau kunde vi udholde at være Vidne til den Hjem"

sogelse, som ramte vort Folk I

Men ligesom Lyset glimter frem uf en Gnist, saaledes tog vore Bro-

dre Mod til sig og vendte tilbage for atter at nedsætte sig og tage

Fodfæste paa det hellige Bjerg; men vi kunde ingen Hvile faa for vor

trætte Fod, intet Sted finde, som kunde indvies til Bon og Andagt. Vore

smertende Ojne saa, hvorledes alle Tungemaai og Folk, selv fra Havets

fjerneste Oer, havde opfort Bygninger, der foi'svaredes af Mure, Porte og

Faldgitre, medens Herrens Folk, som med ^tagt uddreves af sit Ejen-

domsland af rovgjerrige Barbarer, blev overost med Bebrejdelse, Haan og

Vanære.

Folkets Smertensraab opstege til Herren, som bor i Zion. Han
skuede med Kjærlighed og Medynk ned paa vore Lidelser og Trængsler^

og da Ægyptens Hersker forst fik Magt over det Hellige Land—en Her_

sker, som ovede Retfærdighed i alle sine Stater—udstedte han et Edikt
^

som tillod Joderne at gjore, hvadsomhelst de ansaa for ret og gavnligt med

Hensyn til Gjenopforelsen af deres odelagte Synagoger og Kollegier-

Herren ihukom os i sin Barmhjertighed og bevirkede vor Gjenindsættelse

i vore Fædres Arvelod, den hellige Stad, som kaldes Rabbi Jehuda, deu

Frommes Ruin.

Lovet være Herren vor Gud, vore Fædres Gud, som inspirerede

Ægyptens Behersker til at gjengive os vore Fædres Besiddelser. Vi for-

somte ikke den tilbudte Lejlighed, men gjorde alt muligt_for at opbygge

Jerusalem.

Vi betæstede den og opsankede dens Stene, og del hellige Foretagen-

de lykkedes under vor Haand, saa at vi have fuldfort Midrash, og "stor

er Husets Herlighed." Vi ere ligeledes færdige med Boligerne for Lovens

Forkyndere, hvor tillige de Fremmede kunne nyde en gjæstfri Modtagel-

se og Beværtning, hvilket var aldeles nodvendigt til Bevemmelighed for

de mange fromme Israelit er, som besoge den hellige Stad til Hoj tiderne;
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Og paa den sidste Rosh Hodesh Shebath nedlagde vi i Midrasli en Sepher

Jorah, som vi helligede ved Navnet Menahem Zion, thi Herren har lovet

at troste sit Folk.

Men uagtet vi ved Forsynets Naade have gjenerholdt en Del af de

Besiddelser, vore fromme Fædre havde testamenteret os, ere vore Hjerter

dog bedrovede og vore Ojne falde af Taarer, naar vi beskue Herrens

Helligdom, Synagogen, som endnu ligger i Ruiner, og det staar ikke i

vore, de tydske Joders Magt at gjenopbygge den, thi desværre, stort er

vore Fattiges Tal, som mangle det daglige Brod, og Gjælden, vi

maatte sætte os i for at faa Midrash gjenopfort, er stor og trykker os

haardt.

Aarsagen til vor Sorg er saaledes altid for vore Ojne—Synagogens

Ruiner ligge ophobede midt i Staden, og Ukrud og Slyngplanter sno sig

om den hellige Dynge. Vi anse det derfor som vor skyldige Pligt at af-

sende et sikkert Bud til vore Brodre af Israels Hus, som ere adspredte

over Jorden i Landflygtighed, for at gjore dem bekjendte med "Herrens

Frelse i Landet," saa de kunne rejse sig og forbarme sig over Zion, thi

det er Tid at være den naadig.

Dette vanskelige Hverv har vor hojt elskede Ven, den lærde og be-

romte Rabbiner, den nidkjære og agtværdige Aaron Selig Ashkenazi fri-

villigt tilbudt sig at udfore. Han er en Mand fuld af Herrens Frygt og

af en fast Karakter, til hvem vi have den mest uindskrænkede Tillid;

ham have vi overdraget den Mission at forkynde i de forskjellige jodiske

Forsamlinger, hvilket Syn der frembod sig for hans Blik paa det hellige

Bjerg, og ham have vi givet en skriftlig Fuldmagt, som omhandler Enkelt-

hederne ved hans hellige Mission og giver al nodveudig Oplysning om
samme.

Lad derfor de Retfærdige glæde sig; lad de Gudfrygtige juble af

Fryd; thi Dagen, I saalænge have ventet, er kommen og I se den. Her-

lighedens Krone vil atter smykke sit tidligere Sted. Staar derfor op og

yder endel af Eders Formue, ifolge denne vor Opfordring, som en hellig

Tribut til Opforeisen af "et Tempel for den hojeste Konge paa Herrens

Bjerg," at I maa faa en Lod og et retfærdigt Navn i Jerusalem.

lugen af Eder bor holde sin Haand tilbage, men den Fattige bor

med Redebonhed yde sin Skjærv for sig og Familie, ligesom den Rige

gavmildt giver af den Overflod, hvormed Herren har velsignet ham.

Lad Forældre og Born, Gamle og Unge med lige Iver forbarme sig over

Zion paa denne Naadens Dag.

Lad hver Mand opmuntre sin Broder, sigende: Vi ville være nid-

kjære og udholdende for vort Folk og vor Guds Stad, og af Kjærlighed til

Zion og for Jerusalems Skyld ville vi ikke hvile eller give os tilfreds, for

Jerusalem bliver priset over hele Jorden og er den fornemste Aarsag til

vor Glæde, saaledes som vi hojtideligt have lovet: "Dersom jeg forglem-
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mer Dig, Jerusalem, da forglemmer jeg min hojre Haand. Min Tunge
hænge ved min Gane, om jeg ikke kommer Dig ihu, om jeg ikke ophojer

Jerusalem over min hojeste Glæde I"

Saaledes lyder Eders Brodres Ord, som henvende sig til Eder for

Guds, hans Lands, hans Folks og hans Arv« Æres Skyld, og vi bede be-

standig for vore landflygtige Brodre, idet vi opsende vore Bonner paa hel-

lige Steder, fornemmelig i Nærheden af den vestlige Mur, at det evinde-

ligen maa være vel med Eder i Overensstemmelse med Eders og vore

oprigtige Onsker.

Undertegnet i Jerusalem den 18de Dag i Aaret 5597 af Forstan-

derskabet for Midrash og Medlemmerne af Bygningskomiteen paa de

tydske Joders Vegne i den hellige Stad.

HiRSH Joseph,

David Reuben,

Nathan Saddis,

Abraham S. Salmons^

moedecai avigdor,

Uriah s. Hyam."

"Efter Ordre af Hs. Hojærvaerdighed Overrabbinneren bevidner un-

dertegnede Kommunalbestyrelse, at Hs. Hoiærværdighed Aaron Selig

Ashenazi virkelig er afrejst i det i ovenstaaende ' Cirkulære anforte

Ojemed.

London, Jen 7de Tebath (24de December) 5599.

Israel Levy,

Aaron Levy,

A. L. Barnett."

Folgende er et Uddrag af et Brev, som Ældste Hyde tilskrev Præ-

sident Joseph Smith, dateret London den 15de Juni 1841.

" * * * Jeg har netop i dette Ojeblik modtaget en Skri-

velse fra Dr.S. Hirschell, Overrabbiner for den hebraiske Menighed i det-

te Land, som Svar paa et Brev, i hvilket jeg hofligt anmodede ham om

en 'personlig Sammenkomst. Dette kunde imidlertid ikke ske, da et

Ulykkestilfælde, som har ramt ham (han har nemlig brækket sit Ben),

noder ham til at holde sig inde nogen Tid.

Jeg tilskrev ham i Anledning af min Mission, og da det vistnok vil

være af Interesse for de Hellige og mine Vener i Amerika, tillader jeg

mig herved at sende Dem et Kopi af mit Brev til ham.

"Deres Hojærværdighed I

Jeg beklager af mit ganske Hjerte den sorgelige Tilstand, hvori De

befinder Dem paa Grund af den ulykkelige Hændelse, der hindrer Dem i

at forlade deres Værelse. Modtag, min Herre, en Fremmeds oprigtige

Onske om Deres hurtige Helbredelee, at De atter snart kan optage de

Forretninger, som Deres hoje og ansvarsfulde Kald paalægger Dem.



336 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

Da jeg frygter, det ej vil blive mig forundt den Glæde at faa en per-

sonlig Sammenkomst med Dem, haaber jeg, De tilgiver den Frihed, jeg

tager mig, at jeg ti'gkriver Dem om Noget, som jeg havde haabet skulde

give Anledning til en interessant Samtale mellem os. Men da Forsynet

har nægtet mig dette Privilegium, maa jeg for Nærværende opgive Haa-

bet om en mundtlig Uuderholdning om, hvad der vedrorer Deres Nation,

som er mig af saa særdeles Interesse.

Siden jeg naaede den modnere Al^er og fik Sands for Religionen,

have de jodiske Profeters Skrifter tiltalt mig i hoj Grad, og Herrens Folks

adspredte og undertrykte Tilstand har vakt de varmeste Sympathier i mit

Bryst. Haabeude derfor, at Profeten Hoseas's Ord i hans 2det Kap.,

23de Vers i Forening med Deres Hojmodiglied vil bortrydde ethvert

Spor af Fordom mod Forfatteren af dette Brev, som Folge af

at han ej er istand til ved noget anerkjendt Dokument at be-

vise sin Identitet med Deres Nation, tillader jeg mig at meddele Folgen-

de.

Omtrent for ni Aar siden lagde en ung Mand, med hvem jeg kun

havde havt et kort Bekjendtskab, en Mand, som var i Besiddelse af me-

gen Visdom og Kundskab, til hvem den Almægtige havde betroet mange

Hemmeligheder, sine Hænder paa mit Hoved og udtalte disse mærkvær-

dige Ord: "I Herrens bestemte Tid skal Du gaa til Jerusalem, dine Fæ-

dres Land, og være en Vægter for Israels Hus, og ved din Haand skal

den Allerhojeste udfore en stor Gjerning, som skal forberede og storligen.

lette Indsamlingen af nævnte Folk." Mange andre Enkeltheder blev mig

ved samme Lejlighed sagt af ham, hvilke jeg ikke vil omtale i dette

Brev; men Nok er allerede .'-agt for at vise, at guddommelig Beskikkelse

er Hovedgrunden til, at jeg har forladt en hengiven Families og

dyrebare Venners Skjod, saavelsom det Laud, der skjænkede mig Til-

værelse.

Mine Evner og Kræfter have siden det Ojeblik været ofrede paa

Hedningerne i forskjellige Lande paa begge Sider af Atlanterhavet ind-

til i Begyndelsen af Marts Maaued 1840. Da jeg en Aften paa nævnte

Tid var gaaet tilsengs som sædvanlig og i Aandeu betragtede min fremtidi-

ge Arbejdsmark, aabnede et himmelsk Syn sig for mine Ojue, ligesom Skyer

af Lys. (Se Joel 3, 1.) Stælerne London, Amsterdam, Konstantinopel og

Jerusalem viste sig i en Folgerække for mit Blik, og Aanden sagde til

mig: "Her ere mange af Abrahams Born, som jeg vil samle til det Land,

jeg gav deres Fæ.lre, og her er ogsaa din Arbejdsmark. Forsyn Dig

derfor med de fornodne Anbefalingsbreve fra mit Folk, dine Brodre, og

ligeledes fra Guveruoren i din Stat, med Lovens Segl vedfojet, og gaa

hen til de Stæder, som ere blevne Dig vist, og forkynd dette for Juda, og

sig: Blæs Basunen i Landet og raab: Samler Eder tilsammen og gaar

ind i de befæstede Stæder. Oploft Banneret mod Zion, tov ikke, men
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skynd Eder, thi jeg vil bringe Ulykke og stor Odelæggelse fra Norden.

Loven er kommet ud af Tykningen og Odelæggeren blandt Hedningerne
er rede—han er gaaet ud fra sit skjulte Sted for at lægge deres Land ode

deres Stæder skulle nedbrydes og miste sine Indbyggere. Tal Du Tros-

tens Ord til Jerusalem og raab til hende, at hendes Trængsler ere endte,

at hendes Synder ere tilgivne, thi hun har modtaget dobbelt af Herrens

Haand for alle sine Overtrædelser. Lad din advarende Rost hores blandt

Hedningerne, eftersom Du farer frem, og opfordre dem i mit Navn til al

yde Dig Hjælp og Bistand. For dit Vedkommende er det ligemeget, en-

ten det er Meget eller Lidt, men mig tilkommer det at velsigne dem, som
begunstige Dig." Dette Syn varede henved sex Timer, i hvilken Tid

mine Ojne ikke lukkedes til Sovn. I dette Syn aabenbaredes mig mange
Ting, som jeg aldrig har optegnet; ejheller skal jeg nedskrive dem, for

de opfyldes i Jerusalem.

Det synes af Profeterne, som om Jerusalem ikke har Nogen til at

vejlede sig. Ingen til at tage sig ved Haanden af alle de Sonner, hun
har frembragt; men disse to Sonner* ere komne til Dig ! De Fremme-

des Sonner skulle opbygge dine Mure.

Tillad mig nu. Deres Hojærværdighed, at bebyrde Dem med nogle

Betragtninger af En, hvis Sind er aldeles frit for alle Parti-Interesser og

uhildet af al sekterisk Indflydelse.

Naar jeg beskuer Eders Forfædres Tilstand i Davids og Salomons

Dage og sammenligner den med deres Efterkommere i Nutiden, maa jeg

uvilkaarlig udbryde: ^vor dybt er den mægtige Nation falden! Den-

gang havde de et Rige, et Land, som flod med Mælk og Honning; den-

gang tvang Jehovas stærke Arm de omboende Folkeslag til at betale Tri-

but til dem og skjænke dem Hyldest; dengaug var deres Standart hojt

ophojet; deres Banner bolgede for enhver Luftning, og under dets Skygge

hvilede Israels Sonner og Dotre i fuldkommen Tryghed, medens Lys og

Kundskab udstraalede fra dets gyldne Dug. Men nu?—intet Rige, intet

Land, ingen Tribut, ingen Hyldest, ingen Standart, ingen Sikkerhed

—

deres Scepter er brudt I Istedetfor Lyset og Kundskaben, som engang

hævede dem hojt over alle andre Nationer, er deres hojeste Tragten nu

(paa nogle hæderlige Undtagelser nær) at erhverve sig det usle Guld ved

Kjob og Salg af gammelt Skrab, hvormed deres Fædre aldrig vilde have

besmittet sine Hænder.

Hvad har bevirket denne besynderlige Forandring? Er Abrahams,

Isaaks og Jakobs Gud en retfærdig Gud ? Ja, visseligeu. Hvis han er

en retfærdig Gud, vil han altsaa afpasse Straffen eller Tugtelsen efter den

begaaede Brodes Storrelse. Lad os indromme, at Mose Lov er Maale-

stokken, hvorefter enhver Forseelse beddmmes: vare ikke Afgudsdyrkelse

* Forfatteren sigter hermed til sig selv og Ældste John E. Page.
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Og Udgydelse af uskyldigt Blod de storste Synder, Eders Fædre begik ?

Og var ikke Straffen for denne Overtrædelse 70 Aars Trældom i Babylon?

Have de nogensinde gjort sig skyldige i Afguderi siden deres Befrielse fra

Babylon? Nej. Have de gjort sig skyldige i Ugydelsen af uskyldigt Blod

i den Grad efter deres Tilbagevenden fra Babylon, som for Nebukadnezar

tog dem tilfauge ? Joderne sige Nej, Godt; men der er Ingen, som vil

nægte, uden derfor i mindste Maade at drage Eders Oprigtighed i Tvivl,

at den Ulykke, der ramte den jddiske Nation under Vespasian, i enhver

Henseende overgik dens Hjerasogelse i Nebukadnezars Dage.

Hvis Gud altsaa er retfærdig og uddeler Straffen i Forhold til For-

brydelsens Storrelse, folger deraf, at Eders Forfædre maa have gjort sig

skyldige i en langt storre Brode etter deres Udfrielse fra Babylon, end

for deres Fangenskab. Denne Brode ma3. være, hvad den være vil; men
vid forvist, at som Folge af samme, tillodes det Romerne at fore deres

Sejr lige til Eders hellige Stads Hjerte, at afbrænde Eders Tempel, at

myrde Eder Mænd, Kvinder og Bom og at adsprede* de Tiloversblevne

til Jordens fire Hjorner.

Den heftige Storm, som dengang sonderrev Eders Folk, og de blodige

Fodspor, som Joderne siden altid have efterladt sig i deres Landflygtig-

hed, tilligemed de seneste Grusomheder, der udovedes mod dem i Damas-

kus og paa Rhodus, vise kun altfor tydeligt, at den frygtelige Forbandelse,

som de ved en vis Lejlighed onskede over sig selv, er bogstavelig opfyldt,

"Lad hans Blod komme over os og vore Born." Hvis Jesu af Nazareths

Forkastelse og Korsfæstelse ikke var Aarsagen tilrette store Onde, hvad

var saa Aarsag dertil ?

Endskjondt jeg har skrevet om disse Punkter uden Omsvob, haaber

jeg, min Herre, De vil tro mig, naar jeg forsikrer Dem, at min Pen er

ekaaret med Venskab og dyppet i en Kilde af Kjærlighed og Velvillie

mod Eders Nation. De Folelser, som den har overfort paa dette Papir,

udstromme fra et Hjerte, der er fuldt af Taknemmelighed mod den Al-

mægtige, at Tiden er kommen, da Eders Fiiheds Morgenstjerne allerede

har begyndt at adsprede de morke og truende Skyer, som have adskilt

Eder fra Guds Naade. Det vil ej vare længe, for der skal siges: "Gjor

Dig rede, bliv oplyst; thi dit Lys er kommet og Herrens Herlighed er op-

gangen over Dig."

Se, Morgnen dæmrer, Morket flyr,

Hojt Zions Banner vajer

—

Mens Tusindaarets Morgen gryr

—

Til Frihed, Liv og Sejer.

Se, nu er Tidens Fyldes Stund,

Og Israels Haab opfyldes,

Messias snart paa Kanaans Grund

Judte Levning hyldes.
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Forsag derfor alle dine Synder, Du Pagtens Folk, og vend Dig til

Herren din Gud som i fordums Dage. Staa op, staa op ! og gaa ud fra

Hedningerne, thi Ødelæggelsen vil snarlig komme fra Norden og lægge

deres Stæder i Ruiner. Jerusalem er dit Hjem; der vil Abrahams Gud
befrie Dig. (Joel 3, 4. 5.) Der skal din længe ventede Messias aaben-

bares i Himmelens Skyer med Magt og Herlighed for at ove Hævn over

dine Fjender, og for at fore Dig og dine Brodre af de ti Stammer til sik-

ker Sejr og Triumf. Da skulle Throner omstyrtes, og denne Verdens

Riger blive vor Guds Riger, Da skulle de komme fra Osten og Vesten,

fra Norden og Syden og sidde tilbords med Abraham, Isaak og Jakob i

Guds Rige; men Rigets Born (Hedningerne) skulle kastes ud og Riget

gjengives til Israel.

Med Hojagtelse har jeg den Ære at undertegne mig.

Deres ærbodigste Tjener,

Oeson Hydb."
"Til Hs. Hojærværdighed Dr. Solomon Hirschell, Overrabbiner for den

hebraiske Menighed i England."

"Regensburg ved Donau, den 17de Juli 1841.

Kjære Broder Joseph og Alle, hvem dette monne vedkomme!

Med Fornojelse skriver jeg Dem til i denne Stund, haabende,at dette

Brev maa finde Dem, som det forlader mig, i Nydelsen af god Helbred

og en passende Del af den Hellig-Aand.

Den 20de Juni forlod jeg London paa min Rejse til Rotterdam i

Holland, efter at have sendt en lang Epistel til Dem tilligemed Kopiet af

et Brev til Hs. Hojærværdighed Dr. S. Hirschell, Overrabbiner for Jdderne

i London, hvilket De forhaabentlig allerede har modtaget. Herrens

Værk gaar stadig fremad i London under vor værdige Broder Ældste

Lorenzo Snows dygtige og rastlose Ledelse.

Den prægtige Damper "Batavier" bragte mig velbeholden over et

frygtelig oprort Havs Bolger i omtrent 30 Timer. Aldrig har jeg lidt

saameget af Sosyge som paa denne korte Tur; men det var snart over-

staaet, og vi ankom lykkelig til Rotterdam. Jeg tog ind i Hotel London^

hvor jeg boede for to Gylden eller omtrent 74 Cents pr. Dag. Her

gjorde jeg Overrabbineren min Opvartning og fremsatte visse Sporgsmaal

til ham; men da han ikke forstod et Ord Engelsk, var det vanskeligt for

mig at fore en fortrolig Samtale med ham. Jeg spurgte ham imidlertid

,

om han ventede, at Messias skulde komme direkte fra Himmelen, eller

om han skulde fodes af en Kvinde paa Jorden, hvortil han svarede, at

han ventede, han skulde fodes af en Kvinde af Davids Slægt. Naar

venter De, dette vil ske? "Vi have længe imddeseet denne Begivenhed,

og leve nu i bestandigt Haab om hans Komme." Tror De paa Eders

Nations Gjenindsættelse i Eders Fædres Land, det saakaldte Forjættel-
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sens Land?" "Vi haabe det," var Svaret. Derpaa tilfojede han: "Vi tro,

at mange Joder ville samles til Jerusalem og gjenopfore Staden, rejse et

Tempel til den Allerhojestes Navn og gjenoptage vor gamle Gudsdyrkel-

sesmaade. Jerusalem skal være vor Nations Hovedstad, vort Forenings-

punkt og et Banner for vor nationale Tilværelse; men vi tro ikke, at

all3 Jdder skulle drage derhen, thi Stedet kan ikke rumme alle. Nu
samles de der næsten stadig," vedblev han. Jeg fortalte ham, at jeg hav-

de skrevet en Adresse til Joderue og var ifærd med at besorge den offent-

liggjort i hans eget Modersmaal (Hollandsk), og naar jeg fik den færdig,

vilde jeg forære ham et Exemplar. Han takkede for dette Bevis paa

Hdjagtelse, og jeg sagde ham Farvel. Kort efter lod jeg trykke 500 Ex-

emplarer af Adressen og afleverede et i Overrabbinerens Hjem ; da han

ej selv var tilstede, fik jeg ikke Lejlighed til at tale med ham.

Efter en Uges Ophold i nævnte By, tog jeg med Diligencen til Am-
sterdam—en Tur paa omtrent syv Timer. Rotterdam er enj smuk Stad

med over 80,000 Indbyggere. Gadernes Renlighed, den antike Byg-

ningsmaade. Husenes overordentlige Hojde, de talrige Træer, hvormed

den er prydet, og den store Mængde Kanaler, hvoraf næsten enhver Del

af Staden gjennemskjæres, og som befærdes af Fartojer fra de forskjellig-

ste Zoner, alt dette, tilligemed meget Andet, som jeg ikke omtaler, giver

denne Stad et ejendommeligt Udseende, der ej kan sammenlignes med no-

get andet Sted, hvor jeg har været, naar udtages Amsterdam. De
fleste Forretningsmænd her tale en Smule Engelsk, nogle endog fly-

dende.

Da jeg sejlede op ad Rhinen til Rotterdam, bragtes jeg, ved at se de

utallige Vejrmoller, som vare i uophoilig Gang, næsten til at tro, at hele

Europa lod sit Korn male her; men senere erfarede jeg, at de destillerede

Korn til Brænderierne, hvor den umaadelige Mængde Genever tilvirkes,

som ikke alene oversvoramer vort elskede Fædreland med sine sorgelige

Virkninger, men ogsaa mange andre. Genever er en af de fornemste Ud-

forselsartikler i dette Land.

Paa Rejsen til Amsterdam passerede vi en meget net By ved Navn

Haag, Kongen af Hollands Residentsstad. Jeg saa Paladset, der var be-

vogtet af Militære baade tilhest og tilfods. I Pragt stod det langt tilbage

for Buckingham Paladset i London, men Stadens smukke Parkanlæg og

maleriske Omgivelser har jeg ingensteds seet Mage til.

I Amsterdam opholdt jeg mig kun halvandet Dogn. Jeg besdgte

Overrabbineren, men han var bortrejst, og efter at have afleveret en hel

Del af mine Adresser i hans Bolig til ham og hans Menighed, tog jeg med
Diligencen til Arnheim ved Rhinen og fortsatte Rejsen samme Aften pr.

Dampskib til Mainz. Befordringen med Dampbaad og Diligence er næ-

sten billigere her end i de Forenede Stater. Vi vare tre Dage om at gaa

op ad Floden til Mainz.
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Holland og den tilgrændsende Del af Preussen ere meget lave ow

flade Landstrækninger. Fransk og Tydsk tales hele Vejen langs Rhinen,

men kun lidt Engelsk. Rhinen er i Storrelse omtrent som Ohio nær den-

fies Munding, hvor den forener sig med Mississippi Floden. Dens Vand
derimod har mere Lighed med Missouris—det er sort og mudret. Den-
ne Flods Bredder ere udstyrede med Naturens og Kunstens herligste

Frembringelser.

Jeg er i Amerika bleven gjort bekjendt med Europa i en vis Grad
ved Boger, men nu kan jeg se med egne Ojne. Det er en Umulighed,

at en Fremmeds Beskrivelse skulde kunne gjore det samme Indtryk paa
Sindet som Beskuelsen af den elskede Gjenstand. Dette er Forskjellen

mellem at se og at læse om de europæiske Lande. Fra Mainz kom jeg

efter syv Timers Kjorsel pr. Jernbane til Frankfurt am Main, og derfra

til dette Sted (Regensburg) efter 30 Timers Rejse. Her vandt Napoleon

sin glimrende Sejr over Osterrigerne 1809, som almindelig kaldes Slaget

ved Eckmiihl. Marken, hvorpaa jeg nu skriver, var efter Kampen be-

dækket med omtren 60,000 Dode.

Det var min Bestemmelse at sejle ned ad Donau lige til Konstantino-

pel; men da jeg havde forsomt at faa mit Pas paategnet af den osterrig-

ske Gesandt i Frankfurt, maatte jeg sende det til den osterrigske Gesandt

i Miinchen for at faa hans Tilladelse, Navn og Segl, inden jeg kunde be-

træde Osterrigs Grund. Dette nodte mig til et Ophold af fem Dage, i

kvilken Tid jeg undfangede den Ide at lære det tydske Sprog grammati-

kalsk. Jeg blev bekjendt med en Dame her, som taler Fransk og Tydsk

beundringsværdigt, og som ligeledes havde stor Lyst til at lære det engel-

ske Sprog. Denne Dame foreslog at ville undervise mig i Tydsk, mod at

jeg lærte hende Engelsk, hvilket Forslag jeg villigt antog. Med denne

Beskjæftigelse har jeg været sysselsat en otte Dages Tid, og har allerede

læst en Bog igjennem og en Del af en anden, samt skrevet og oversat ikke

saa lidt. Jeg kan allerede skrive og tale det Tydske temmelig godt, og

min Lærerinde smigrer mig med, at jeg gjor forbausende Fremskridt. Af
tidligere Erfaring veed jeg, at et hvilketsomhelst Værk, der oversættes af

en Fremmed, hvis Hjerte ikke gjennemtrænges af Originalens Aand, ta-

ber sit skarpe, ejendommelige Præg—dets Aand og Kraft forvandles til

kold, slap Efterligning, ja bliver næsten noget helt Andet. Dette Skridt

har jeg gjort efter det bedste Lys, jeg havde, og haaber, at det er overens-

stemmende med Guds Villie. Folket vil neppe tro mig, naar jeg siger,

jeg ikke har lært Tydsk for. Dette Sprog tales i Preussen, Bajern og alle

det tydske Forbunds Stater, Osterrig, Sydrusland og overhovedet mere

eller mindre i hele Europa. Det forekommer mig derfor, at en vis Per-

son, som har erhvervet sig en Smule Erfaring, burde kunne saa meget af

dette Sprog, som udfordres til at udtrykke sig selv, uden at være afhæn-

gig af Fremmedes Oversættelse. Hvis jeg tager fejl heri, da bed, at Her-
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rens Aand maa lede mig til det Rette; er det derimod rigtig, da bed, at

Himmelen maa forunde mig hurtig Tilegnelse af dette Sprog.

Der hersker fortiden megen Sygdom i Konstantinopel, Syrien og A-

lexandrien; jeg vil derfor hellere vente til det kjoligere Vejr indfinder sig,

inden jeg rejser derhen. Jeg kunde have skrevet Storsteparten af dette

Brev til Dem paa Tydsk, men da De bedre forstaar Engelsk, har ieg

foretrukket dette.

Med Glæde forlader jeg nu den historiske Del af mit Brev for at gaa

over til en blodere og behageligere Tonart og udose mit Hjertes Folelser,

Jeg haaber, at det Værk, som De med saamegen Frimodighed kjæmper

for, gaar frem i Amerika med den faste og sikre Gang, som er saa ejen-

dommelig for Jehovas Gjerning. Fjenderne, vi have at bekjæmpe, ere

talrige, mægtige, forslagne og rænicefulde. Deres Leder indblæser dem
sin egen Aand og forener dem med stærke Baand med de talrige Hær-

skarer af udodelige Fornuftvæsener, som tidligere toges tilfange af denne

grumme Tyran, der ofrede dem paa Overtrædelsens, Syndens og Lastens

Alter. Maa vor himmelske Fader holde sin beskyttende Arm udrakt

over Dem, forlene Dem sin almægtige Kraft og altid holde Deres Hoved

over Trængslernes fraadende Bolger, gjennem hvilke Skjæbnen synes at

have lagt Deres Vej. Jeg er lykkelig i Nydelsen af det ophojede Privi-

legium, som Himmelens Naade alene har skjænket mig, at kunne i For-

ening med Dem udfore en ringe Del ved Grundlæggelsen af Messiæ her-

lige Rige, som i sin stadige Væxt er bestemt til at knuse og odelægge alle

andre Riger og selv bestaa evindeligen. Den Omhed og Velvillie, som

aander gjennem alle Deres Breve, er mig et Pant paa den Kjærlighed,

som store Aander og hojmodige Hjerter altid fole for deres Medskabnin-

ger. Den jævner den haarde og knudrede Sti, som Himmelen har kaldet

mig til at vandre paa; den er en Trost i Trængslen, en Fryd i Sorgen, og

naar det svigtende Haabs morke Skyer samle sig truende paa min Aands
Horizont, adspreder den, ligesom en venlig Engel fra Naadens Egne, det

sorte Mulm, aftorrer Sorgens Taarer og gyder Medfølelsens lægende Bal-

sam i mit bekymrede og ængstede Hjerte. Vær derfor forsikret om,

Broder Joseph, at mine Bdnuer daglig opstige til Himmelen fra det tak-

nemmelige Hjertes Alter for Deres Vel, og ikke alene for Deres, men for

alle Zions lidende Sonner og Dotre, hvis Ædelmodighed altid vil opklare

og pryde Gjenstanden for Deres Velvillies Pande. Endskjondt jeg nu er

langt fjernet fra Eder og ligeledes fra hende, som med mig har trodset

Fofdlgelsens bidende Storme, næres dog endnu Haabet i dette Bryst—et

Haab, som næsten er bleven til Vished ved den urokkelige Tillid til den

Anelse, som Guds Aand midt under Midnattens Morke indblæste i mit

ængstelig sporgende Hjerte, at mine Fodder atter skulle betræde Amerikas

Grund, og at jeg under dets bolgende Banner atter skal omfavne mine

dyrebare Venner.
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Jeg har aldrig vidst, at jeg i Virkeligheden var en Amerikaner, fo-

rend jeg en smuk Morgen spadserede langs Værftet i Rotterdam, hvor

mange Skibe svomme i Rhinens Vande. Pludselig fik jeg Oje paa en

bred Vimpel, som vajede paa halv Stang over Agterstavnen, og da jeg

saa Ornen med udspredte Vinger prange paa Banneret, under hvis Stri-

ber og Stjerner vore Fædre fortes til Triumf og Sejr, folte jeg i mit Bryst

Hjertets Banken, en Taarestrom brod frem af mine Ojne, og inden For

nuften fik Tid til at modne en Sætuing, udtalte min Mund uvilkaarlig

folgende Ord : "Jeg er en Amerikaner I" At se sit Flag i et fremmed

Land, svævende over fremmede Vande, fremkalder Folelser, som Ingen,

uden de', der have erfaret det, kan fatte. I^u kan jeg sige, jeg er en

Amerikaner. ISTaar jeg er hjemme, slumrer den amerikanske Aands Ild

i Brystet, men fremmede Klimaters Luftning har pustet den ulmende

Gnist i Flamme.

Jeg har paa min Rejse seet nogle af de skjonneste Prover paa Maler-

og Billedhuggerkunst baade fra ældre og nyere Tider. Den store Mæng-

de Mærkværdigheder fra alle Lande paa Kloden tilligemed enhver Ny-

hed, som Geniet har kunnet opfinde eller Fantasien forestille sig, vilde

det være altfor trættende for mig at skrive om og for Dem at læse. Jeg

har beskuet mange af Stædernes Rigdom og Glands i Europa, har med

Forundring seet dets vidstrakte Sletter, dets skyhoje Fjelde, dets smul-

drende Borge og dets uhyre Vinbjerge, thi paa denne Tid er Naturen

klædt i sin fulde Pragt og smiler under sin Skabers milde Scepter. Jeg

har ogsaa været Vidne til en Verdens Smigrerier, Hovmod og Flitter*

som er bleven gammel i Luxus og Overdaadighed; jeg har beskuet Kon-

gelys og Dronningers, Fyrsters og Magthaveres Pomp, og er nu paa et

Sted, hvor militær Ære og fyrstelig Værdighed maa boje sig for det gejst-

lige Overherredommes Alter; ja mit Sind er saa overmættet af Verdens

Glimmer, Bram og Stads, at jeg med Væmmelse vender mig bort fra Nu-

tidens straalende Ydre for at underholde mig selv med stille Betragtnin-

ger.

Var det Guds Villie og overensstemmende med min egen Samvittig-

hed, vilde jeg med Glæde unddrage mig Verdens trykkende Atmosfære

og soge Hvile i Hjemmets kjolige, forfriskende Skygger og husvales ved

Kjærlighedsbevisninger i min egen lille Familiekreds. Mon Guds Villie

skel Kan Messiæ Rige kun fremmes ved mine Aostrængelser, mine

Savn, mit utrætteligste Arbejde, og jeg tilsidst skulde kaldes til at hellige

min Gjerning med mit Blod, da o Herre, bojer jeg mig for din retfærdige

Villie! Send mig Hjælp i Provens Stund og styrk mig i min Svaghed

til at være trofast, indtil min udodelige Aand forlader sin jordiske Hytte

for at soge Tilflugt i din Favn

!

Om mine Venner i Amerika skulde fole sig opbyggede ved at læse

dette Brev fra Broder Hyde, haaber jeg de ville erindre Et, og det er,
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at han har en Hustru og to Bom boende der, men Afstanden er for stor

til, at han skulde kunne afhjælpe deres Fornddenheder. Jeg har sagt

nok herom. Maa Herren velsigne min Hustru og mine Born og Enhver,

som gjor dem Godt, er min Bon i Jesu Kristi Navn, Amen. Farvel for

denne Gang.

Herrens Naade være alle de Hellige tildel i den ganske Verden.

Oeson Hyde."

Uddrag af et Brev fra Ældste Orson Hyde, dateret

"JOPPE, den 20de Oktbr. 1841.

* * * Da jeg paa min Rejse fra Bejrut hertil iforgaars

Nat Kl. 1 sad paa Dækket hensunken i Betragtninger, medens Skibet

arbejdede sig frem mod en lummer Vind, viste sig pludselig et over-

ordentlig klart skinnende Sværd paa Himmelen, omtrent sex Fod langt

og forsynet med et nydeligt Fæste, hvilket var saa tydeligt og fuldstæn-

digt som nogen Afbildning kunde være; men hvad der er endnu mærk-
værdigere, en Arm med en fuldkommen veldannet Haand kom tilsyne,

hvilken greb fast i Sværdfæstet. Synet bragte i Sandhed Haaret til at

rejse sig paa mit Hoved og en Gysen gjennembævede mit hele Legeme.
Araberne udbrode i et Forfærdelsesraab ved dette Skue, og Allahl

Allah! Allah! (O Herre, Herre, Herre!) lod det over hele Skibet. Jeg

omtaler dette, fordi De veed, at en guddommelig Befaling er givet mig,

som siger: "Dig'^skal gives at kjende Tidernes Tegn og Tegnet paa Men-
neskens Sons Komme."

Deres Broder i Kristo,

Orson Hyde."

"Alexandria, den 22de Novbr. 1841.

Kjære Broder Parley P. Pratt!

Da nogle Ojeblikke tilbydes mig at skrive Dem til, vil jeg benytte

Lejligheden.

Jeg vil kun sige, at jeg har seet Jerusalem aldeles som det fremstil-

lede sig for mig i Synet. Jeg saa Ingen hos mig i Synet, og endskjondt

Ældste Page blev beskikket til at ledsage mig, var jeg dog der alene.

Herren skal vide, jeg har havt haarde Tider og lidt meget, men jeg

har ikkedestomindre stor Aarsag til at takke ham for den gode Helbred,

jeg fortiden nyder, samt for Udsigten til snart at komme til et civiliseret

Land, hvor jeg ikke mere skal se Turbaner og Kameler. Heden er for-

skrækkelig trykkende her, hvilket den har været i hele Syrien.

Jeg har ikke Tid til at fortælle Dem, hvormauge Dage jeg har væ-
ret tilsos uden Fode, eller hvormange Snegle jeg har spist; dog, dersom

jeg havde havt nok af dem, skulde jeg været bedre faren. Alt dette har

jeg underrettet Dem om i et tidligere Brev fra Joppe.

Jeg har været i Kairo ved Nilen af den Grund, at jeg ingen direkte
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Skibslejliglied kunde faa. Syrien er i en frygtelig Tilstand—en Udryd-

delseskrig fores mellem Druserne og Maroniterne. Medens jeg var i

Bejrut, stod et Slag i Nærheden af samme mellem Libanons Bjerge, i

i hvilket 800 Mand faldt. Rov, Plyndring og Mord hore til Dagens

Orden. Det er ikke usædvanligt at finde Folk paa Gaderne eller Vejene

der uden Hoved. En engelsk Officer fandt paa sin Rejse fra St. Jean

d'Acre (eller Akka) til Bejrut 10 myrdede Persoaer paa Vejen og

blev selv taget tilfange, men slap los ved Paschaens betimelige ludskriden.

Enkelthederne af alt dette har jeg tidligere meddelt.

En amerikansk Rejsende ved Navn Gager, en presbyteriansk Gejst-

lig, forlod Jerusalem i 'Selskab med mig. Han var meget daarlig af

Gulsot, da vi begave os paa Rejsen, og ved Ankomsten til Damiette

maatte vi holde sex Dages Kvarautæne, for det tillodes os at sejle op ad

Nilen. Paa denne Flod blev han meget angrebet af Feber; jeg plejede

ham saa godt Omstændighederne tillode, og da vi ankom til Bulak

(Kairos Forstad), lod jeg fire Mand bære ham paa en Bæreseng til den

amerikanske KodsuI i Kairo. Jeg lod ligeledes al hans Bagage bringe

derhen og var behjælpelig med at faa ham i en god Seng, samt skaffede

ham en tro arabjsk Sygevogterske og en engelsk Læge. Efterat Lægen

havde undersogt hans Sygdom, sagde han, at han havde en hoj

Grad af Tyfus og betvivlede meget, at han vilde komme sig. Under

disse Omstændigheder forlod jeg ham for at soge Skibslejlighed til dette

Sted. Eiter at være gaaet ned i Baaden og var lige ved at stode fra, er-

holdt jeg Brev fra Doktoren, som meldte, at den stakkels Hr. Gager dode

to Timer efter min Bortgang. Han fortalte mig, for vi kom til Kairo, at

han var 27 Aar gammel, og at hans Venner boede i Norwich, Connecti-

cut, i Nærheden af New London, husker jeg ret. Jeg havde Meget at

skrive om hans Endeligt, hvilket vilde være af Interesse for hans Ven-

ner, men min Tid tillader mig det ikke nu.

Sondag Morgen den 24de Oktober længe for Dag stod jeg op af mit

Leje og gik ud af Staden, saasnart Portene aabnedes, gik over Kedrons

Bæk og besteg Oliebjerget, og der opsendte jeg i hojtidelig Stilhed, for-

synet med Papir, Blæk og Pen (aldeles som jeg saa det i Synet) folgende

Bon til ham, som lever evig og altid :

"O Du, som fra Evighed til Evighed er uforandret den Samme, den

Gud, som regjerer i Himlene oventil og styrer Menneskenes Skjæbne paa

Jorden, vil Du formedelst din uen(Selige Godhed og Miskundhed nedlade

Dig til at hore din Tjeners Bon, som han paa denne Dag opsender til

Dig i din elskelige Sons Jesu Navn her paa dette Sted, hvor Retfærdighe-

dens Sol stod i Blod og din Salvede opgav Aanden.

Tilgiv, din Tjener, o Herre, alle hans Fejl, Svagheder og Skrobelig-

heder, og giv ham Kraft til at modstaa alle fremtidige Fristelser. Giv

ham Visdom og Dommekraft, saa han kan være bevaret fra det Onde, og
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giv Du ham Lyst til det Gode. Forlen ham Styrke i Provelsens og Mod-
gangens Stund og skjænk ham Naade til at udholde Alt for dit Navng

Skyld indtil Enden, da alle dine Hellige skulle hvile i Fred.

Nu, o Herre, din Tjener har adlydt det himmelske Syn, som Du viste

ham i hans Fddeland, og under Beskyttelse af din udstrakte Arm er han

lykkelig ankommen til dette Sted for at hellige og indvie dette Land til

Dig for Indsamlingen af Judæ spredte Levning, overensstemmende med
de hellige Profeters Spaadomme, ja for at indvie Jerusalem til

Gjenopbyggelse, efterat det saalænge har været nedtraadt af Hedinnger-

ne, og til Opforeisen af et Tempel til dit Navns Ære. Evig takket være

Du, o Fader, Himmelens og Jordens Herre, at Du har beskjærmet din

Tjener mod Havets Farer og de Plager og Straffedomme, som have bragt

Landet til at sukke. Menneskenes Ondskab har Du ligeledes holdt i

Ave, og din beskyttende Varetægt har været mig, din uværdige Tjener,

tildel ved Dag og ved Nat. Modtag derfor, o Herre, et taknemmeligt

Hjertes Offer for alt Godt, som jeg hidindtil har nydt, og ov fremdeles

Barmhjertighed og Miskundhed mod en hjælpelos Orm i Stovet.

Du gjorde Pagt med Abraham, din Ven, og fornyede den med Isaak

og bekræftede den ved Jakob med en Ed, at Du ikke alene vilde give

dem dette Land til evig Eje, men at Du tillige vilde ihukomme deres

Sæd evindeligen. Abraham, Isaak og Jakob have for længe siden lukket

deres Ojne i Doden og gjort Graven til deres Bolig. Deres Born ere

spredte rundt omkring blandt Hedniugenationerne som Faar uden

Hyrde, men imodese endnu Opfyldelsen af de Forjættelser, Du har

givet dem; ja selv dette Land, der engang frembragte Naturens rigeste

Skatte og saa at sige flod med Mælk og Honning, er i en vis Grad ble-

ven hjemsogt med Ufrugtbarhei og Goldhed, siden det_]drak af Morder-

hænder hans Blod, hos hvem der ikke fandtes Synd.

Tilsted derfor, o Herre, i din elskelige Sons Jesu Kristi Navn, at

Ufrugtbarheden maa borttages fra dette Land, og lad sprudlende Kilde-

væld vande dets torre Jordbund. Lad Vinranken og Oliventræet frem-

bringe i deres Styrke og Figentræet blomstre; lad Landet blive saare

frugtbart, naar dets retmæssige Ejere have taget det i Besiddelse; lad det

paany bugne af Overflod, til Mættelse og Vederkvægelse for sine hjem-

vendende forlorne Sonner, der besjæles af Naadens og Bonnens Aand;

lad Skyerne skjænke det Kraft og Rigdom og lad Markerne smile i Over-

flodigbed; lad Flokkene og Hjorden© mangfoldigen formeres paa Bjer-

gene og Hojene, og lad din uendelige Godhed besejre dit Folks Vantro.

Borttag deres Stenhjerter og giv dem Kjodhjerter istedet, og maa din

Naadens Sol adsprede det kolde Mulm og Morke, som har omtaaget deres

Horizont. Bevæg dem til at samles i dette Land ifolge dit Ord; lad dem
komme ligesom Skyer og som Duer til deres Vinduer; lad Nationernes

store Skibe fore dem hid fra fjerne Oer; lad Konger blive deres Foster-
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fædre og lad Dronninger med moderlig Omlied aftorre Sorgens Taarer af

deres Ojne.

Du, o Herre, rorte engang ved Cyrus's Hjerte og bevægede ham til

at gjore Jerusalem og hendes Born Godt; inspirer ogsaa nu Kongernes

og Magthavernes Hjerter til at se paa dette Sted med venligt Oje, og

indgiv dem det Onske at se dine retfærdige Hensigter udforte. Lad
dem forstaa, at det er din velbehagelige Villie at gjenoprette Riget for

Israel, at have Jerusalem til dets Hovedstad og gjore dets Folk til en

selvstændig Nation med din Tjener David, en virkelig Efterkommer af

gamle David, til deres Konge.

Lad den Nation og det Folk, som virker til Gavn for Abrahams
Born og Jerusalems Opbyggelse, finde Naade for dine Ojne; lad ingen

Fjende overvinde dem og lad ikke Hunger og Pestilentse hjemsoge

dem, men lad Israels Herlighed overskygge dem og den Hojestes Kraft

beskytte dem, medens det Rige eller Folk, som ikke vil tjene Dig i dette

herlige Værk, maa gaa tilgrunde ifolge dit Ord : "Thi hvilket Folk og

Rige, som ikke vil tjene Dig, skal fordærves."

Endskjdndt din Tjener nu er fjernt fra sit Hjem og fra det Land,

han vædede med sine forste Taarer, erindrer han dog, o Herre, sine Ven-

ner der, og sin Familie, som han forlod for din Skyld. Om end Armod
og Mangel maatte være vor jordiske Lod, skjænk Du os dog en uvisnelig

Arv, hvor Mol og Rust ikke kan fordærve, og hvor Tyve ikke kunne

gjennembryde og stjæle.

Lad dem, som i din Tjeners Fraværelse have fodet, klædet eller be-

gunstiget hans Familie, eller som herefter maatte gjore den Godt, lad

dem ikke miste sin Lon, men lad din bedste Velsignelse væi-e dem tildel

og lad dem faa en Arv i dit Rige, naar du kommer for at herliggjores

blandt dette Folk.

Se ligeledes i Naade til alle dem, ved hvis Gavmildhed jeg sattes

istand til at naa dette Land, og lad dem ikke blive forglemte paa hin

Dag, da Du belonner Alle efter deres Gjerniuger, men lad dem i rette

Tid nyde Herlighed i de Boliger, som Jesus gik hen for at berede. Vel-

sign i Særdeleshed den Fremmede i Philadelphia, hvem jeg aldrig har

seet, men som sendte mig Guld med det Onske, at jeg vilde bede for ham
i Jerusalem. Lad Velsignelser tiistromme ham, o Herre, fra en uventet

Kilde og lad hans Forraadshus blive overflodigen forsynet, ja, lad ikke

alene Jordens kostelige Ting vorde ham tildel, meu lad ham findes blandt

deres Tal, til hvem der skal siges: "Du har været tro over Lidet, jeg vil

sætte Dig over Meget."

Og nu, o himmelske Fader, beder jeg Dig i Jesu Krii^ti Navn at ihu-

komme Zion med alle hendes Staver og alle hendes Forsamlinger. Hun
er svarligen bleven slaaet og trænget, hun har sorget, hun har grædt, hen-

des Fjender have triumferet og have sagt: "Hvor er din Gud?" Hendes
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Prsester og Profeter have sukket i Jern og Lænker ba^ skumle Fængsels-

mure, medens Mange bleve ihjelslagne, som nu slumre i Doclens Arme.

Hvorlænge, o Herre, skal det Onde triumfere og Synden gaa ustraffet ?

Rejs Dig i din Vældes hele Majestæt og blot din Arm til dit Folks

Forsvar. Giv dine Born Oprejsning for deres Forurettelser og omvend

deres Sorg til Glæde. Gyd Lysets og Kundskabens, Naadens og Vis-

dommens Aand i hendes Profeters Hjerte, og iklæd hendes Præstei med
Saliggj oreise; lad Lys og Kundskab trænge sejrrigt frem gjennem Mor-

kets Riger, og lad de Oprigtige af Hjertet flokke sig til hendes Banner og

berede sig til at mode Brudgommen.

Lad din specielle Velsignelse hvile over din Kirkes Præsidentskab,

thi mod dem ere Fjendens Pile rettede. Vær Du deres Sol, deres Skjold,

deres Taarn og deres Tilflugt, og vær i Nodens og Farens Stund rede til

at hjælpe dem, Beskjærm ligeledes de Tolvs Kvorum, thi Du kjender,

hvilke Hindringer vi have at bekjæmpe, hvilke Fristelser vi ere udsatte

for og hvilke Savn vi maa lide. Giv os derfor Kraft ifolge vort Behov

og styrk os til at bære et sanddru Vidnesbyrd om Jesus og hans Evan-

gelium, til at udfore med Troskab og Ære den Gjerning, Du har anbe-

troet os, og forund os derefter en »Plads i dit evige Rige; ja, lad denne

Velsignelse vorde alle dine trofaste Tjenere og alle trofaste Medlemmer i

din Kirke tildel. Og al Ære og Herlighed ville vi tilskrive Gud og

Lammet evindeligen. Amen !

"

Paa Toppen af Oliebjerget oprejste jeg ifolge gammel Skik en Sten-

dynge som Vidnesbyrd; og paa denH6j,som fordum kaldtes Zions Bjerg,

hvor Templet stod, oprejste jeg en anden og benyttede min Stav overens-

stemmende med Forudsigelsen, der udtaltes paa mit Hoved.

Jeg har truffet mange Joder, som lytte paa mig med spændt Op-

mærksomhed. Tanken om at gjenindsætte Joderne i Palæstina vinder

mere og mere Udbredelse i Europa Dag for Dag. Jerusalem er god*

befæstet og har mange Kanoner paa sine Mure. Muren er ti Fod tyk

paa de mest blottede Sider og lire eller fem Fod, hvor Skraaningen næs-

ten er lodret. Indbyggernes Antal udgjor ca. ^<0,000, hvoraf omtrent

4,000 ere Joder, Resten fornemmelig Tyrker og Armeniere. Mange al-

drende Joder begive sig derhen for at do, og mange komme fra Europa

til denne ostlige Verdensdel. Det store Hjul er ojensynlig i fuld Fart, og

den Almægtige har erklæret, at det skal fortsætte sin Gang.

Jeg har ikke Tid til at omtale alle Enkeltheder denne Gang, men
vil i Korthed sige, at min Mission har været kronet med fuldkommen

saameget Held, som jeg kunde vente.

Jeg staar nu i Begreb med at tage med et smukt Skib til Triest, og

vil derfra begive mig til Regensburg, hvor jeg agter at publisere vor Tro

og Lærdom i det tydske Sprog. Jeg har dem, som ere villige til at hjælpe

mig.
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Jeg sender Dem dette Brev med Kaptejn Withers, en Englænder,

som gaar direkte til England med det orientalske Dampskib. Han er

ligeledes kommen fra Jerusalem i Selskab med mig. Havde jeg Penge

nok, kunde jeg let fristes til at benytte samme Lejlighed til England,

men dette maa jeg opgive.

Ved Modtagelsen af dette Brev onsker jeg, De strax vil skrive mig

til i Kegensburg, Baiern. Har De hort Noget fra min Familie, da vær

saa god at underrette mig derom.

Modtag min kjærlige Hilsen til Dem selv med Familie, Brodreue

Adams, Snow og alle de Hellige i England.

Maa Naade og Fred fra Gud vor Fader og fra vor Herre Jesus

Kristus være Eder Alle tildel fra nu af evindeligen. Amen.
Deres Broder i Kristo,

Orson Hyde."
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OTTE OG TYVENDE KAPITEL.

Guvernor Oarlins Arrestordre paa Joseph erklæres ugyldig.—Joseph og Andre

tage til Springfield, Regjerin gens Sæde i Illinois.—Forklarer Beskaffenheden

af en Profet for Dommer Douglas m. FL, og fjerner Manges Fordomme med
Hensyn til sig selv og de Hellige.—Under Forsæde of Dommer Pope holdes

Forhor over Joseph, som atter frikjendes og vender tilbage til Nauvoo.

—

Nogle interessante Sporgsmaal, Svar og Lærdomme.—Parley P. Pratt ven-

der tilbage fra sin Mission til England.—Et Syn paa Himmelen.—Tiden for

Kristi anden Tilkommeise.—Uddrag af en Tale om Opstandelsen.

Den 9cle Decbr. 1842 afrejste Ældsterne "Willard Richards, Heber

C. Kimball, William Clayton og flere andre Brodre til Springfield,

Hovedstaden i Illinois, for at fremfore Beviser for Regjeringen, at Joseph

var uskyldig i den ham tillagte Brode, og om mulig formaa Thomas
Ford, der nylig var bleven valgt til Guvernor for Staten Illinois, til at op-

hæve Guvernor Oarlins Arrestordre paa Joseph. Ford angav som Svar,

at han ikke nærede nogen Tvivl om Ugyldigheden af Guvernor Oarlins

Arrestordre, men betvivlede paa samme Tid sin Ret til at blande sig i

hans Afgjorelser ; han overdrog derfor Sagen med alle tilhorende Doku-

menter til sex af Overrettens Dommere, som alle enstemmig afgave den

Kjendelse, at nævnte Arrestordre baade var ulovlig og utilstrækkelig til

at foranledige hans Arrestation. Med Hensyn til Guvernor Fords Ret til

at blande sig i Guvernor Oarlins Afgjorelser, vare Meningerne iblandt

dem delte, hvilket Ford derpaa meddelte Joseph i en Skrivelse, hvori

han tillige afslog at have Noget med Sagen at gjore. Han raadede ham
imidlertid til at faa sin Sag undersogt paa en lovformelig Maade, og sag-

de, at dersom han bestemte sig til at gaa til Springfield for at faa Sagen

paadomt der, vilde han anse det som sin Pligt at beskytte ham mod en-

hver Overlast fra Pobelens Side.

I Forening med sin Broder Hyrum, Willard Richards, John Taylor

og Flere begav han sig derpaa den 27de s. M. til Springfield, hvor han

ankom den 30te. Hans Ankomst til denne Stad foraarsagede betydelig

Bevægelse iblandt Indbyggerne, og Pobelaanden begyndte strax at ytre

sig, men blev ved Authoriteternes Mellemkomst snart dæmpet.

Den folgende Dag hændte det, at et Par Heste, som vare forepændte

en Karet, lobe ud og i fuldt Firsprang satte afsted forbi Statsbygningen,

da der ojeblikkelig blev gjort Allarm og Raabetlod: "Joe Smith flyg-

ter ! " Dette voldte paany stor Ophidselse og Repræsentanthuset hævede

endog sit Mode.

Den Iste Januar 1843 prædikede Ældsterne Orson Hyde og John
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Taylor i Statsbygningen, hvis Afbenyttelse var bleven Joseph tilbudt af
Formanden for Repræseutanthuset. De fleste af Legislaturens Medlem-
mer og andre af Statens Embedsmænd vare nærværende og viste stor

Opmærksomhed til, hvad der blev sagt. Under en Samtale med Dommer
Stephen A. Douglas, Justin Butterfield—de Forenede Staters Sagforer
for Illinois Distrikt—og nogle andre fremragende Mænd, forklarede Jo-

seph, som Svar paa deres Sporgsmaal, Beskaflenheden af en Profet saa-

ledes

:

"Dersom Nogen skulde sporge mig, om jeg er en Profet, vilde jeg

ikke nægte det, efteisom det vilde gjore mig til en Logner, thi ifolge Jo-

hannes, er Jesu Vidnesbyrd Profetiens Aand; om jeg derfor bekjender

at være et Vidne eller en Lærer og har ikke Profetiens Aand, som er

Jesu Vidnesbyrd, maa jeg være et falsk Vidne ; men om jeg er en sand

Lærer og et sandt Vidne, maa jeg besidde Profetiens Aand, og det udgjor

en Profet ; den Mand derfor, som siger, han er eu Lærer eller Retfær-

dighedens Forkynder og fornægter Profetiens Aand, er en Logner og

Sandheden er ikke i ham ; og ved denne Nogle kunne falske Lærere og

Bedragere opdages."

Josephs Sag fremkaldtes den 2den Jan., men Forhoret opsattes til

den 4de ; imidlertid bevægede Joseph sig frit imellem Statens ledende

Mænd, af hvilke mange dengang opholdt sig i Springfield. Megen Nys-

gjerrighed lagdes for Dagen med Hensyn til at " se Profeten " og samtale

med ham. Joseph gjorde et godt Indtryk pan dem. Hans ligefremme,

simple og dog kraftige Belærelse, hans omgjængelige Væsen, det venlige

Smil, der oplyste hans Ansigt, hans himmelske Aasyn og ædle og værdige

Skikkelse i Forbindelse med Herrens Aand, der hvilede over ham, over

beviste dem om, trods deres Fordomme, at han var en hojlig forurettet og

uskyldig Mand, og man begyndte omsider at vise Tilbojelighed til at yde

ham Retfærdighed. Guvernor Fords Bemærkninger under en Samtale

med ham forklare den Folelse, der havde hersket og ligeledes den Foran-

dring, som hans Udseende og Samtale havde gjort paa dem, med hvem

han kom i Berorelse. Han sagde :
" Formedelst Rygter havde vi Grund

til at tro, at Mormonerne vare et besynderligt Folk, forlkjelligt fra alle

andre, med Horn eller noget Lignende, men jeg forstaar, de se ud lige-

som andre Folk, og jeg anser i Sandhed Hr. Smith for at være en meget

smuk Mand."

Kl. 9 om Morgenen den 4.1 e Januar 1843 aabnedes Retten under

Forsæde af Dommer Pope. Han havde 10 Damer ved sin Side, hvilket

ifolge Distrikts-Marschallens Udsagn var den forsteGang, at Damer under

Popes Præsidium havde overværet Retten under en Forhorssag. Josiah

Lamborn, General-Advokat for Staten Illinois, lagde en human Aand for

Dagen i sin Aabningstale for Retten, men modsatte sig Oplæsningen af

flere Brodres edelige Vidnesbyrd om, at Joseph, paa den Dag det omtalte
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Mordattentat paa Boggs havde fundel Sted, befandt sig i Nauvoo, der

var beliggende omtrent 300 Mile fra Guverndr Boggs's Opholdssted i Mis-

souri, og at han fremdeles slet ikke havde været i Missouri mellem den

10de Dag i Februar og den 1ste Dag i Juni Maaned 1842. Retten gav

imidlertid sit Samtykke til, at disse Vidnesbyrd oplæstes.

B. S. Edwards, Esq., holdt derpaa en bevæget Tale til Forsvar for

Joseph, hvori han gjorde nogle meget rorende Bemærkninger angaaende

de Helliges Lidelser i Missouri, og efterfulgtes af Hr. Butterfield, som

paa en kraftig og forstandig Maade behandlede Sagens juridiske Side.

Han beviste, at Guvernor Reynolds af Missouri var gaaen ulovlig til-

værks ved sin Fordring paa Joseph og at Guvernor Carlin ikke vilde

have opgivet sin Hund paa en saadan Fordring. Et saadant Forsog

sagde han, angreb al den Frihed, som vort Lands Institutioner garantere

og hvad der den Dag var Josephs Skjæbne, kunde blive deres den næste.

Det var en historisk Kjendsgjerning, at Joseph og hans Folk enten vare

blevne myrdede eller fordrevne fra Staten Missouri. Dersom han tog

derhen vilde det kun være for at blive myrdet, og han kunde ligesaa

gjerne blive sendt til Galgen. Han var ea uskyldig og harmlos Mand,

og dersom der var nogen Forskjel mellem ham og andre Mænd, var det

fordi han og hans Folk troede paa Profeti og Andre ikke. Retssalen var

opfyldt af Tilhorere, som med spændt Opmærksomhed fulgte Forhand-

lingernes Gang. Retten hævedes derpaa til næste Dag Kl. 9.

0:n Eftermiddagen sendte Hr. Prentiss , Distrikts-Marschallen sin

Vogn efter Joseph, for at fore ham til sit Hus, hvor der allerede var sam-

let et Antal ledende Mænd, med hvem Joseph spiste til Aften.

Den næste Dag ledsagedes Dommer Pope til Retssalen af et betyde-

ligt Antal Damer, som onskede at være tilstede ved Dommens Afsigelse.

Stedet var atter opfyldt af en Mængde Tilskuere og Joseph var Gjen-

standen for Alles Opmærksomhed. Dommeren gjennemgik Sagen meget

noje og lod i Lobet af sin Tale nogle skarpe Ytringer falde^ed Hensyn

til den Fremgangsmaade, som de for.skjellige Guvernoier og Embedsmænd

havde taget i denne Sag, og erklærede derpaa Joseph for frikjendt.

Her forelaa altsaa et nyt Exempel paa, at efterat Joseph have ud-

staaet Spot og Forhaanelse og var bleven forfulgt og fortrædiget paa

næsten alle mulige Maader, kunde dog tilsidst Intet bevises imod ham.

Han stod atter som en uskyldig Mand ligeoverfor Verden og sine Fjen-

der der vare ude af Stand til at l)egrunde deres Beskyldninger imod

ham.

Under sit Ophold i Springfield modtog Joseph ofte Indbydelser fra

flere af Stadens ledende Mænd om at besoge dem i deres Huse, men

Tiden tillod ham ikke at opfylde deres Onske, da han allerede den 7de

Januar tilligemed Folge forlod Springfield og begav sig paa^Tilbagevejen

til Nauvoo. Vejret var fremdeles meget koldt og ubehageligt og Vejene



JOSEPH SMITHS LEVNITTSLOB. 353

yderst slette, hvisaarsag Rejsen var meget trættende. Man satte over

Illinois Floden paa Isen, og forst den 10de ankom Selskabet til Nauvoo.
En almindelig Jubelfest og Glædestid paafulgte Josephs lykkelige Hjem-
komst, og en Dag til Ydmygelse, Faste, Bon og Taksigelse blev fastsat

for de Hellige den 17de Januar, paa hvilken Dag velbesogte Forsam«
linger afholdtes i Stadens forskjellige Dele.

Den 18de Januar 1843 tilbragte et talrigt Selskab af Josephs Ven-
ner Dagen i hans Hus. Medens de endnu vare sammen, læste Joseph et

Brev for dem, som var skrevet af John C. Bennett til Sidney Rigdon, i

hvilket han truede ham paa den mest hævngjerrige Maade og sagde, at

nye Processer vare paabegyndte, grundede paa de gamle Beskyldninger

og at Intet nu kunde frelse ham ; de vilde snart bortfore ham til Missouri,

og der tage ham under Behandling. Dersom Rigdon kunde have gjort,

som han havde onsket, vilde han have skjult dette Brev for Joseph, da
han nodig vilde være sig bekjendt at have modtaget et saadant Brev
men der var god Grund til at tro, at Rigdon handlede forrædersk imod

hapa og forte hemmelig Korrespondence med hans Fjender.

Sondag den 22de Januar prædikede Joseph i Templet. I Lobet af

sine Bemærkninger sagde han : "Jeg skal ikke opofres, for min Tid kom-
mer, men da skal jeg ofres utvungent." Mærkværdige Ord og mærkvær-

digen opfyldte!

Næste Sondag besvarede han to Sporgsmaal, som rettedes til ham i

Anledning af hans Tale den foregaaende Sabbat, hvilke vi her ville

gjengive.

Det forste Sporgsmaal opkom med Hensyn til Jesu Ord, hvor han

siger: "Iblandt dem, der ere fodte af Kvinder, er ingen Storre opstanden

end Johannes den Dober, men den Mindste i Himmeriges Rige er storre

end han." (Matth. 11 Kap., 11 V.)

"Hvorfor blev Johannes betragtet som en af de storste Profeter?

Hans Mirakler kunde ikke have udgjort hans Storhed."

"For det Forste. Han var anbetroet den guddommelige Mission at

berede Vejen for Herrens Ansigt. Hvem har nogensinde enten for eller

siden været anbetroet et saadant Hverv? Ingen.

For det Andet. Han var anbetroet den vigtige Mission at dobe Men-

neskens Son, Er der nogen Anden, der har havt denne Ære eller nydt

et saa stort Privilegium ? Hvem har nogensinde ledsaget Guds Son til

Daabens Vande, og havt det Privilegium at skue den Hellig-Aand ned-

dale i en Dues Skikkelse, eller rettere i en Dues Tegn, for at bekræfte

den hellige Handling ? Duens Tegn blev indstiftet for Verdens Skabelse

som et Vidnesbyrd om den Hellig-Aand. Djævelen kan ikke vise sig i en

Dues Tegn. Den Hellig-Aand er en Personlighed, og i Skikkelse af en

Person. Den indskrænker sig ikke til en Dues Skikkelse, men kan som

Tegn fremstilles ved en Due. Den Hellig-Aand kan ikke forvandles til

X
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en Due, men Duens Tegn blev givet til Johannes for at betegne Hand-

lingens Sandhed, eftersom Duen er et Sindbillede eller Tegn paa Sandhed

og Uskyldighed.

For det Tredie. Johannes var paa den Tid den eneste lovmæssige

Forvalter af Rigets Anliggender, som dengang fandtes paa Jorden, og

han holdt Magtens Nogler. Joderne vare nodte til at adlyde hans Befa-

linger eller blive fordomte efter deres egen Lov, og Kristus selv efterkom

al Retfærdighed, idet han viste Lydighed til Loven, hvilken han havde

givet til Moses paa Bjerget, hvorved han ophojede og hædrede den iste-

detfor at oplose den. Zakarias's Son fravristede Joderne Riget, Magten

og Herligheden formedelst Himmelens hellige Salvelse og Forordninger.

Af disse tre Aarsager er han den storste Profet, der er fodt af en

Kvinde.

Det andet Sporgsmaal var :
" Hvorledes blev den Mindste i Him-

meriges Rige storre end han?" Som Svar spurgte Joseph: "Hvem
hentydede Jesus til som den Mindste ? Jesus blev dengang anseet for at

have den mindste Andel i hele Guds Rige, og være den mindst Trovær-

dige som Profet, ligesom han sagde : "Han, som betragtes som den Mind-

ste iblandt Eder, nemlig mig selv, er storre end Johannes."

Den 6te Febr. holdtes et Valgmode i Nauvoo, ved hvilket Joseph

atter enstemmigen blev valgt til Stadens Borgemester for et Tidsrum af to

Aar. Orson Spencer, Daniel H. Wells, George A. Smith og Stephen

Markham valgtes samtidig til Raadsherrer og Hyrum Smith, John Tay-

lor, Orson Hyde, Orson Pratt, Sylvester Emmons, Heber C. Kimball,

Benjamin Warrington, Daniel Spencer dg Brigham Young til Raadmænd.

Joseph udpegede meget nojagtig den Fremgangsmaade, han onskede at

se Embedsmændene tage med Hensyn til Lonning, Honorar osv, og for- •

udsagde James Sloan, der fungerede som Byskriver, at det vilde være

bedre for ham ti Aar i Fremtiden, hvis han undlod at sige mere angaa-

ende Honorar. I sine Instruktioner til de nylig valgte Medlemmer af

Byraadet, paaviste han dem Nodvendigheden af at handle ifolge de mest

frisindede Principer og at befrie Staden for alle unodvendige Udgifter og

Byrder. Han profeterede, at dersom de vilde være liberale i deres Hand-
linger, skulde de blive rige, og talte imod den Skik at forlange Betaling

for enhver ubetydelig Tjeneste, de gjorde, og i Særdeleshed imod, at

Komiteer skulde have extra Betaling for deres Arbejde.

Under Dato 9de Februar finde vi Folgende nedskrevet:

"Der er to Slags Væsener i Himmelen, nemlig : 1) Engle, som ere

opstandne Personer, der have Legemer af Kjod og Ben. For Ex. Jesus

sagde: "Fol paa mig og se, thi en Aand haver ikke Kjod og Ben, som I

se, jeg haver." 2) Retfærdige Mænds Aander, der ere gjorte fuldkomne

—Saadanne, som ikke ere opstandne, men besidde den samme Herlighed.

Naar et Sendebud viser sig og siger, han har et Budskab fra Gud at
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meddele, tilbyd ham din Haand og opfordre ham til at tage Dig i Haan-
den. Hvis han da er en Engel, vil han efterkomme din Opfordring og
Du vil fole hans Haand; men hvis han er Aanden af en retfærdig Mand
fuldkommengjort, vil han vise sig i sin Herlighed; thi dette er den eneste

Maade, paa hvilken han kan vise sig. Hvis Da beder ham tage Dig i

Haanden, vil han ikke gjore det, thi det er imod Himmelens Love for en

retfærdig Mand at bedrage; men han vil alligevel meddele sit Budskab,

Hvis det er Djævelen i Skikkelse af en Lysets Engel, vil han, naar Du
opfordrer ham til at tage Dig i Haanden, tilbyde Dig sin Haand, men
Du vil ikke fole nogen Ting. Du kan derfor opdage ham. Disse ere tre

Hovednogler, hvorved Du maa forstaa, enten nogen Tilkjendegivelse er

fra Gud eller ikke."

Paa denne Tid kom Parley P. Pratt tilbage fra sin Mission til Eng-

land, hvor han trofast havde virket i Kirkens Interesse siden April 1840,

og havde efter de Tolvs Afrejse fra England i April 1841 publiseret 1,500

Salmeboger, 2,500 Advarselsroster, 3,000 Traktater betitlet "Himmel og

Jord," 3,000 Expl. af "Ældste Hydes Mission til Jerusalem," 10,000

Expl. af "Et Brev til Dronningen" og nogle andre Værker, samt udgivet

"The Millennial Star" maanedlig. Han havde forinden sin Afrejse fra

Liverpool den 20de Oktober 1842 afskibet flere hundrede Hellige fra

Storbritannien, og medbragte selv et storre Selskab Emigranter, hvilke dog

paa Grund af Is i Missouri Floden ikke naaede Nauvoo for sildig paa

Foraaret. Pratt havde forladt sit Selskab i Chester, Illinois, og tilbage-

lagt de resterende 280 Mile tilhest.

"Omtrent Kl. 7 om Morgenen den 10de Marts," skriver Joseph, "op-

dagede jeg tilligemed "Willard Richards, Wilford Woodruff og flere An-

dre en Lysstrom paa Himmelens sydvestlige Horizont. Dens Straaler dan-

nede et bredt Sværd med Haandgrebet nedad og psgede fra Vestsydvest,

hævet til en Vinkel af 45 Grader fra Horizonten og strakte sig næsten to

eller tre Grader fra den Grads Hojdepunkt, hvor Tegnet viste sig. Dette

Syn begyndte gradvis at forsvinde Kl. 7 og 30 Minuter, og Kl. 9 var det

Hele forsvundet. Saasandt som der er en Gud, der sidder paa sin Throne

i Himmelen og saasandt som Herren nogensinde har talt ved mig, saa-

sandt vil der komme en hastig og blodig Krig; og det brede Sværd, der

saas imorges, er det visse Tegn derpaa,

'

Den folgende Dag afrejste Joseph i Forening med Brigham Young

til Ramus, en mindre By i den nordostlige Del af Hancock County,

hvor de Dagen efter overværede en Forsamling med de derboende Hel-

lige.

"Under Aftenforsamlingen," skriver Joseph, "bleve 27 Bom velsig-

nede, af hvilke de 19 med stor Inderlighed velsignedes af mig selv. Me-

gen Kraft udgik fra mig og min Styrke svigtede mig, da jeg overlod For-

samlingen i Brodrenes Hænder. * * *
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Ældste Jedediah M. Grant spurgte mig Dagen efter om Aarsagen,

hvorfor jeg blev saa bleg og tabte mine Kræfter, da jeg velsignede Bor-

nene. Jeg fortalte ham, at jeg saa Lucifer bruge sin Indflydelse for at

tilintetgjore Bornene, som jeg velsignede, og jeg sogte derfor med al den

Tro og Aand, som jeg var i Besiddelse af, at besegle paa dem en Velsig-

nelse, der vilde sikre deres Liv paa Jorden; og saamegen Kj-aft udgik fra

mig til Bornene, at jeg blev afmægtig og har endnu ikke gjenvundet mine

Kræfter. Jeg anforte Tilfældet med Kvimleu, der berorte Fligen af Jesu

Kjortel (Lukas 8de Kap.). Kraften, sum her hentydes til, er Livets

Aand; og en Mand, der over stor Tro ved at administrere til de Syge,

velsigne smaa Born eller give Haandspaalæggelse for deu Hellig-

Aands Gave er tilbojelig til at blive afkræftet." Under en jheftig Sne-

storm vendte Joseph og Brigham Young den 14de tilbage til Nauvoo.

Under Josephs næste Besog til Ramus fremsatte han under en Sam-

tale med Brodrene dersteds den 2den April folgende vigtige Lærdom-

me:

"Naar Frelseren skal aabenbare sig, skulle vi se Lam, som han er.

Vi skulle da se, at han er en Mand lig os selv og at den samme Selskabe-

lighed, som existerer iblandt os her, ogsaa vil existere iblandt os der, kun

at den xi\ blive forbunden med evig Herlighed, hvilken Herlighed vi ikke

nu nyde. Jesus siger: "Om Nogen eltker mig, skal han holde mit Ord;

og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham, og tage Bolig

hos ham." (Joh. 14, 23.) Aabenbarelsen af Faderen og Sdnnen, omtalt

i dette Vers, er en personlig Aabenbarelse, og den Ide, at Faderen og

Sonnen bor i en Mands Hjerte, er et gammelt sekterisk Begreb og er

falsk.

Som Svar paa Sporgsmaalet: "Er ikke Guds Tid, Engles Tid, Pro-

feters Tid og Menneskers Tid beregnet efter den Planet, paa hvilken de

bo?" svarer jeg: "Jo, men der gives ingen Engle, som betjene denne Jord

undtagen de, der tilhore den eller have tilhort den. Englene bo ikke paa

en Planet lig denne Jord, men de bo i Guds Nærværelse paa en Klode,

der er lig et Hav af Glas og Ild, hvor alle Ting—forbigangne, nærværen-

de O"- tilkommende—ere kundbare for deres Herlighed, og ere bestan-

digen for Herren. Det Sted, hvor Gud bor, er et stort Urim og Thum-

mim, og denne Jord i dens herliggjorte og udodelige Tilstand vil blive

f'jort lig Krystal og være et Urim og Thummim for Indvaanerne, som bo

paa den, hvorved alle Ting henhorende til et underordnet Rige, eller alle

Riger af en lavere Orden ville blive synlige for dem, som bo paa den, og

denne Jord vil tilhore Kristus. Da vil den hvide Sten, der er omtalt i

Aabenbaringens 2 Kap. 17 V. blive et Urim og Thummim for ethvert

Individ, som erholder en saadan, hvorved Ting henhorende til Riger af

en hojere Orden, ja allejRiger, ville blive bekjendtgjorte; og en hvid Sten

bliver given til enhver af disse, som indgaar i det celestiale Rige, hvor-
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paa er skrevet et nyt Navn, hvilket Ingen kjender undtagen den, som
modtager det. Det nye Navn er Losenet.

Jeg profeterer i Herren vor Guds Navn, at Begyndelsen til de Uro-

ligheder, der ville foraarsage saamegen Blodsudgydelse, forend Menne-
skens Son kommer, vil finde Sted i Syd-Karolina. Det vil muligvis opstaa

i Anledning at Slavesporgsmaalet. Dette erklærede en Kost til mig, me-
dens jeg bad arvorligen om denne Gjenstand den 25de Decbr. 183?. *

Jeg bad engang meget alvorligen om at vide Tiden for Menneskens

Sons Tilkommeise, hvorpaa jeg horte en Rost, som sagde: "Joseph, min
Son, dersom Du lever, indtil Du er 85 Aar gammel, skal Du se Menne-
skens Sons Ansigt; lad derfor dette være nok og besvær mig ikke , mere
angaaende denne Gjenstand." Jeg var saaledes ladt tilbage uden at

være istand til at bedomme, enten denne Tilkommelse havde Hentydning

til Millenniets Begyndelse eller en forudgaaende Aabenbarelse, eller om
jeg skulde do og saaledes se hans Ansigt. Jeg tror ikke, Menneskens

Sons Tilkommelse vil finde Sted for denne Tid.

Hvilkensomhelst Grad af Kundskab, vi opnaa her i Livet, vil opstaa

med os i Opstandelsen, og dersom en Person formedelst sin Flid og Ly-

dighed erhverver sig en storre Grad af Kundskab og Oplysning end en

anden, vil han have saameget storre Fortrin i den tilkommende Verden.

Der er en uigjenkaldelig Lov vedtagen i Himmelen, for Verdens Grund-

vold blev lagt, hvorpaa alle Velsignelser ere udlovede, og naar vi erholde

nogen Velsignelse fra Gud, sker det formedelst Lydighed til den Lov, ef-

ter hvilken den er udlovet.

Faderen har et Legeme af Kjod og Ben ligesaa substantielt som et

Menneskes; Sounen ligesaa, hvorimod den Hellig-Aand har intet Legeme

af Kjod og Ben, men er en aandelig Personlighed. Var det ikke saa-

ledes, . kunde den Hellig-Aand jkke bo i os. En Mand kan annamme
den Hellig-Aand, og den kan neddale paa ham og dog ikke forblive hos

ham."

Den 6 te April 1843 og efterfolgende Dage blev en General-Konfe-

rence af Kirken afholdt i Tempelbygningen i Nauvoo, ved hvilken Lej-

lighed Joseph spurgte de Hellige, om de vare tilfredse med ham som

Kirkens Præsident eller om de ouskede en Anden i haus Sted. Han hi-

gede ikke efter Myndighed, sagde han, for sin egen Persons Skyld, men

indtog sin Stilling som Præsident, fordi Gud havde kaldet ham dertil, og

medens han beklædte dette vigtige Embede, ouskede han inderligen Fol-

kets Kjærlighed og Tillid; han gjorde derfor Alt, hvad en Mand kunde

gjore, for at sikre sig Kirkens gode Folelser.

Sidney Rigdons Opforsel i de Dage tilfredsstillede ham ikke. Han
handlede paa en saadan Maade, at Joseph umulig kunde stole paa ham

eller nære den Hengivenhed for ham, som var onskelig ligeoverfor en

Ven og Raadgiver. Haus Folelser med Hensyn til Sidney Rigdons
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Fremgangsmaade gjorde ham maaske endnu mere begjærlig efter at kom-

me til Kundskab om de Helliges Folelser med Hensyn til Kirkens For-

ste Præsidentskab. Det var ham saaledes om at vide, at Folkets Bonner

opstege til Gud paa hans Vegne og at de havde Tro til, at han for sin

Del sogte at ære sin Kaldelse.

"Dersom," sagde han, "jeg har gjort Noget til at skade min Karak-

ter, Anseelse eller Stilling, eller har vanæret min Religion paa nogen

Maade for Engles, Mænds eller Kvinders Aasyn, da bedrover det mig, og

dersom I ville tilgive mig, vil jeg soge ikke oftere at gjore det. Jeg er

mig ikke bevidst at have gjort noget Saadant, men hvis jeg har, kom frem og

sig mig det. Hvis der er Nogen, der har Noget imod mig, onsker jeg, at

de frit og aabent skulle komme frem og sige mig det, og hvis ikke, lad

dem saa for stedse holde sig stille."

Efter Forslag blev han derpaa enstemmigen anerkjendt og opholdt

som Kirkens Præsident med Sidney Rigdon som sin fdrste og William

Law som sin anden Raadgiver. Under denne Konference bleve mange
ypperlige Lærdomme til de Helliges Glæde og Opbyggelse fremsatte af

Joseph, der talte, dreven af Herrens Aand.

"Dersom jeg skulde profetere," sagde han i en af sine Taler, "vilde jeg

sige, at Enden vil ikke komme i 1844, 45, 46 eller om 40 Aar. Der er

disse iblandt den opvoxende Ungdom, som ikke skulle smage Doden, for

Kristus kommer. * * *

Jeg profeterer i Herrens Navn—og lad det blive nedskrevet—Men-
neskens Son vil ikke komme i Himmelens Skyer, for jeg er 85 Aar
gammel."

Han læste derpaa Aabenbaringens 14 Kap., 6 og 7 Vers: "Og jeg

saa en anden Engel flyve midt igjennem Himmelen, som havde et evigt

Evangelium at forkynde dem, som bo paa Jorden, og alle Slægter og

Stammer og Tungemaal og Folk, som sagde med boj Rost: Frygter Gud
og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen." Og Hosea 6te

Kapitel: "Efter to Dage" etc—2,520 Aar, hvilket bringer Tiden op til

1890. Menneskens Sons Tilkommelse vil aldrig eller kan aldrig finde

Sted, for de af Profeterne omtalte Straffedomme ere udgydte, hvilke Straf-

fedomme allerede ere begyndte. Paulus siger: "I ere Lysets Born og ik-

ke Morkets, at den Dag skulde overraske Eder som en Tyv om Natten."

Det er ikke den Almægtiges Hensigt at komme til Jorden og tilintet-

gjore den eller stode den til Pulvev, men han vil aabenbare det til sine

Tjenere Profeterne.

Juda maa vende tilbage, Jerusalem og Templet gjenopbygges, og

Vand fremvælde fra Templets Grundvold ; ligeledes maa Vandet i det

Dode Hav blive lægt. Det vil medtage nogen Tid at bygge Stadens

Mure og Templet, og alt dette maa udfores, for Menneskens Son kommer.
Der vil blive Krige og Rygter om Krige, Tegn paa Himmelen oventil og
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paa Jorden nedentil, Solen vil blive forvandlet til Morke og Maa-

en til Blod, Jordskjælv vil indtræffe paa forskjellige Steder og Havet

hæve sig over sine Bredder; derefter vil det store Menneskens Sons Tegn

^nse sig paa Himmelen; men hvad vil Verden sige? De ville sige, det er

en Planet, en Komet osv. Men Menueskens Son vil komme ligesom

Menneskens Sons Tilkommelses Tegn, hvilket vil være ligesom Morgen-

lyset, der frembryder fra Osten."

Ikke længe derefter, <len 16de April, holdt Joseph en længere inte-

ressant Tale om Opstandelsen i Anledning af Efterretningen om Ældste

Lorenzo D. Barnes's Dod paa hans Mission til England. Af hans Tale

ved denne Lejlighed gjengive vi Folgeude:

"Da jeg horte om vor elskede Broder Barnes's Dod, vilde det ikke

have bedrovet mig saameget, havde jeg havt Lejlighed til at begrave ham
i Zions Land.

Jeg tror de, som have begravet deres Venner her, have nydt et mis-

undelsesværdigt Privilegium. Betragt Jakob og Joseph i Ægyten, hvor-

ledes de paalagde deres Venner at begrave dem i deres Fædres Grave.

Betragt de store Omkostninger, der vare forbundne med Indbalsameringen

og det store Selskabs Eejse til Begravelsesstedet.

Det har altid været anseet for en st )r Ulykke at blive forment en

hæderlig Begravelse, og en af de stois'e Forbandelser, som Profeterne

fordum kunde paalægge nogen Mand, var, at han slet ikke skulde tilste-

des nogen Begravelse.

Ville I anse det for underligt, om jeg fortæller Eder, hvad jeg har

seet i et Syn augaaende dette interessante Emne. De, som ere dode i

Jesu Kristo, kunne, naar de komme frem, vente at iudgaa til Nydelsen

af al den Glæde, som de node eller forventede at nyde her i Livet.

Saa tydeligt var Synet, at jeg bogstavelig saa Menuesker, for de vare

opstegne af Graven, ligesom hæve sig langsomt fra deres Hvilested. De

toge hverandre i Haanden og sagde: "Min Fader, min Son, min Moder,

min Datter, min Broder, min Soster." Og antag, at jeg, naar Rosten

kalder de Dode til Opstandelse, laa ved Siden af min Fader, hvad vilde

saa mit Hjertes forste Glæde være? At mode min Fader, min Moder,

min Broder, min Soster, og dersom de ere ved min Side, vil jeg omfavne

dem og de mig.

Det er mit Studium den ganske Dag og mere end Mad og Drikke

til mig at vide, hvorledes jeg skal bringe Guds Hellige til at fatte

de Syner, der lig en oversvommende Bolge rulle frem for mit Sinds

Blik.

O ! hvor det skulde glæde mig at berdre Ting for Eder, som I aldrig

have tænkt paa! Men Fattigdom og Verdens Bekymringer forhindre

det. Dog er jeg glad vad at have det Privilegium at meddele Eder nog-

le Ting, som ved en noje og rigtig Opfattelse ville være en Hjælp til
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Eder, naar Jordskjælv buldre, Skyerne sammentrækkes, Lynet glimter og

Stormene ere ifærd med at bryde los over Eder ligesom Tordenskrald.

Giver Agt paa disse Ting og lader ikke Eders Knæ eller Lemmer
skjælve eller Eders Hjerter forsmægte; og bvad kan da Jordskjælv,

Krige eller Orkaner gjore?
.
Alle Eders Tab ville blive Eder erstattede i

Opstandelsen, dersom I forblive trofaste. Ved den Almægtiges Syner

har jeg seet dette."
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NI OG TYVENDE KAPITEL.

Fund af nogle med ældgamle Skrifttegn bedækkede Metalplader.—" T/te iV^aw-

voo Neighbor'^ udkommer.—Nauvoo-Legionen monstres.—Atter en Profeti

og dens Opfyldelse.—Den forste Beretning om Evangeliets Forkyndelse for

SkandinaAerne.—Ældste Elias Higbee dor.—Joseph tager med sin Hustru

paa et Besog tU sine Slægtninge i Nærheden af Dixon.—Arresteres af Sherif

Reynolds og Konstabel Wilson, hvis brutale Optræden og ulovlige Frem-

gangsmaade tilsidst bringer dem selv under Forhor.—Joseph fores til

Ottawa.

Omtrent ved denne Tid bleve sex Messingplader fundne af en Hr.

R. Wiley og nogle Andre i Nærheden at Kinderhook, Pike County, Illi-

nois, medens de vare ifærd med at udgrave en stor Hoj. I en Dybde af

omtrent 6 Fod under Jordens Overflade stodte de saaledes paa Skelettet

af en Mand, der autoges at have været 9 (eng].).Fod hoj. Pladerne

bleve fundne paa Skelettets Bryst og vare opfyldte paa begge Sider af

ældgamle Skrifttegn. En Tid efter bragte man disse Plader til Joseph,

som derpaa oversatte en Del af Karaktererne og opdagede, at de inde-

holdt den Persons Historie, ved hvem de vare fundne. Ifolge denne

skulde Manden være en Efterkommer af Kam igiennem Farao, Kongen

af Ægyptens Lænder, og sagdes at have erholdt sit Rige af Himmelens og

Jordens Konge.

Folgende Skrivelse til Udgiveren af "The Times and Seasons"

skildrer mere udforligt Omstændighederne ved denne vigtige Opdagelse:

" Den 16de April sidstleden begyndte en agtværdig Kjobmand ved

Navn Robert Wiley at grave i en stor Hoj i Nærheden af dette Sted.

Han vedblev at grave til en Dybde af 10 Fod og stodte omsider paa

Sten, men ved denne Tid begyndte det at regne og han opgav forelobig

Arbejdet.

Den 23de begav han sig atter tilligemed et betydeligt An-

tal Borgere, hvoriblandt jeg selv, til Hojeu, og efterat have

gjort en rummelig Aabning, fandt vi en stor Mængde Sten, af hvilke de

fleste saa ud, som om de havde været brændte ved en meget stærk Hede.

Efterat have bortryddet fulde to Fod af nævnte Sten, fandt vi en hel Del

Kul og Aske samt Menneskeben, der ogsaa saa ud til at være brændte,

og i Nærheden af Brystet fandtes en Pakke bestaaende af 6 Messing-

plader, der i Form lignede en Klokke, mindre foroven end forneden og

havde et Hul igjennem den mindre Ende, medens en Ring lob igjennem

dem alle, og holdtes sammen af to Spænder. Ringen og Spænderne lig-
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nede Jern og vare meget forrustede. Pladerne lignede ved forste Ojekast

Kobber og saa ud til at være bedækkede med Skrifttegn.

Selskabet enedes om, at jeg skulde rengjore Pladerne; folgelig tog

jeg dem med hjem og afvadskede dem i Sæbevand med en Uldklud, men

da jeg fandt, at de endnu ikke vare rene, anvendte jeg en Oplosning af

Svovlsyre, hvilket gjorde dem fuldkommen rene, og samtidig viste det

sig, at de vare ganske bedækkede med Hieroglyfer, som lugen hidtil har

været istand til at udtyde.

Med Onske om, at Verden skulde blive bekjendt med de skjulte

Ting, saa hurtig som de komme for Lyset, troede jeg at ville anfore disse

Kjendsgjerninger, haabende, at De vilde give samme en Plads i Deres

fortræffelige Blad; thi vi fole alle ængstelige efter at komme til Kund-

skab om Pladernes sande Betydning, og Offentliggjoreisen af Kjends-

gjerningerne kunne maaske lede til en rigtig Oversættelse.

De fandtes, saa nær som jeg kunde bedomme, over 12 Fod under

Hojens Overflade.

Jeg forbliver, med Ærbodighed,

en Borger af Kinderhook,

W. P. Harris, M. D."

"Vi Undertegnede, Borgere af Kinderhook, erklære og bevidne her-

ved, at medens vi den 23de April 1843 vare beskjæftigede med at ud-

grave en stor Hoj i deune Egn, udtog Hr. Wiley af nævnte Hoj sex

klokkeformige Messingplader, som vare bedækkede med gamle Skrift*

tegn. Disse Plader vare særdeles medtagne af Rust og baade Ringe og

Spænder f-muldrede til Stov ved den mindste Beroring.

Robert Wiley, Geo. Deckenson, W. Longnecker,

G. W. F. Ward, i. R. Sharp, Ira S. Curtis,

Fayette Grubb, W. P Harris, W. Fugate."

Den 3die Maj udkom det forste Numer af " The Nauvoo Neighhor,"

et almindeligt Nyhedsblad, udgivet i Nauvoo af John Taylor og Wilford

Woodruff istedetfor " The Wasp," hvis Udgivelse samtidig standse-

des.

Ved passende Lejligheder fandt Joseph megen Fornqjelse i at over-

være Legionens Ovelser, og dersom Omstændighederne havde fordret det,

vilde han udentvivl have afgivet en fortræffelig General ; han syntes idet"

mindste at være i Besiddelse af enhver nodvendig Egenskab som saadan-

Den 6te Maj holdt Nauvoo- Legionen en af sine fornemste Monstringer

paa Exercerpladsen Ost fer Nauvoo. Joseph forestod i Egenskab af

Legionens General-Lojtnant Ovelserne; og da disse være tilende, ud-

trykte han i en Tale sin Forundring over den ojensynlige Forbedring i

Troppernes Desciplin, Exercis og Udseende og sagde, at han folte sig
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stolt af at være forbunden med en saadan Skare Mænd, der i Henseende

til de nævnte Egenskaber og militær Taktik var et af Staten Illinois's

stærkeste Værn og et stovt Bolværk for Landet imod Vest. " Naar vi

have anraabt de magthavende Authoriteter om Hjælp," vedblev han,

"have de altid svaret os, at de ingen Magt havde til at hjælpe os. Skam

over saadanne Forrædere ! Naar de give mig Myndighed til at beskytte

de Uskyldige, vil jeg aldrig sige, jeg kan Intet gjore for deres Bedste.

Jeg vil bruge denne Myndighed, saasandt hjælpe mig Gud!"

Da Joseph den 18de Maj paa Tilbagevejen fra en Missionstur til

Kamus passerede igjennem Carthage, indbod Dommer Douglas ham til

Middag hos sig. Paa Opfordring optog Joseph omtrent 3 Timer

med at give ham en omstændelig Beretning om de Helliges Forfolgelser

i Missouri. Dommeren horte med Opmærksomhed paa hans Foredrag,

og talte heftig imod Guvernor Boggs og Missouris Authoriteters Frem-

gangsmaade. " Et hvilketsomhelst Folk," sagde han, " der har handlet>

som Pobelen i Missouri har gjort, burde straifes." Sluttelig sagde Jo-

seph:

" Jeg profeterer i Herrens, Israels Guds Navn, at medmindre de

Forenede Stater gjenopretter den Skade, der er tilfojet de Hellige i Staten

Missouri og straffer de Forbrydelser, der ere udovede af dens Embeds-

mænd, vil Regjeringen om faa Aar aldeles gaa tilgrunde og odelægges,

og der vil ikke blive saameget som et Potteskaar tilbage, og dette som

Folge af dens Skyldighed i at tillade Mænd, Kvinder og Born at blive

myrdede og Tusinder af dens Borgere at blive plyndrede og fordrevne,

uden at gjore den mindste Bevægelse for at straffe Forbryderne, hvorved

denne store Republiks gode Navn og Rygte er bleven paafort en skjæudig

og uudslettelig Plet, hvis blotte Tanke vilde have bragt de hojsindede og

patriotiske Ophavsmænd til de Forenede Staters Konstitution til at skjule

deres Ansigter af Skam. Dommer, De vil tragte efter Præsidentvær-

digheden i de Forenede Stater, og hvis De nogensinde vender Deres

Haand imod mig eller de Sidste-Dages Hellige, vil De fole Byrden af den

Almægtiges Haand paa Dem, og De vil leve til at se og kjende, at jeg har

bevidnet Sandheden for Dem, thi denne Dags Samtale vil klæbe ved Dem

igjennem Livet."

En Del af denne Profeti angaaeude de Forenede Stater og Missouri

er allerede bleven opfyldt, medens Josephs Ord til Dommer Douglas selv

paa det Bogstaveligste ere gaaede i Opfyldelse. Douglas tragtede nemlig

efter Præsidentværdigheden og brugte endogsaa sin ludfyldelse imod de

Sidste-Dages Hellige, hvorved han troede at kunne erhverve sig Popu-

laritet, men blev heri sorgeligen skuflet. Fra samme Stund af vendte

Lykken sig imod ham ; han blev tilsidet svigtet af sine egne Venner og

dode aldeles skuffet og tilintetgjort i sine Forhaabniuger.

Samme Dag (18de Maj 1843) modtog Joseph efterfolgende Brev fra



364 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

Ældste George P. Dykes, hvilket er det Forate, vi finde optegnet i hans

Levnetsbeskrivelse om Evangeliets Forkyndelse for Skandinaverne :

" For omtrent et Aar siden besogte jeg et norsk Settlement i La Salle

County, Illinois, hvor jeg dobte 5 og ordinerede 1 til Ældste, da jeg der-

paa forlod dem for en Maanedstid, men vendte saa atter tilbage og or-

ganiserede en Gren af Kirken, som jeg lod kalde La Salle Gren af Jesu

Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige, og ordinerede Gudmund Hau-
gaas til Ældste—en villiestærk Mand og vel bevandret i Skriften. Han
kan prædike i Norge, Sverige og Danmark, da han har Kjendskab til

disse Landes Sprog.

Jeg vendte derefter tilbage til Nauvoo og blev et Par Dage efter i

den i August Maaned specielt afholdte Konference beskikket til at arbej-

de i Illinois. Jeg rejste gjennem 18 forskjellige Countier, dobte 6 i Per-

ry County og vendte hjem i December.

I Januar forlod jeg atter Nauvoo og tog til St. Clair County, hvor

Broder Henry B. Jacobs, som siden dobte 12, forenede sig med mig
;
jeg

dobte selv en Tydsker, efterat han (Broder Jacobs) var tagen bort. Jeg

prædikede i Chester, Sparta og Bitterville. Derpaa begav jeg mig paa

Tilbagevejen og besogte atter Ottawa, La Salle County, hvor jeg tilbrag-

te to Uger og dobte 7. Jeg fandt Menigheden dersteds vel tilmode og i

Nydelsen af de aandelige Naadegaver.

La Salle Grenen tæller nu 58 Medlemmer, som alle staa i godt For-

hold til Kirken og præsideres over af Ældste Ole Hoier, der er vel skik-

ket til dette Embede.

Ældste Gudmund Haugaas og Broder J. R. Anderson besogte det

norske Settlement i Lee Count)\ Siden besogte Brodrene Haugaas og

Hoier en hel Del Norske i Territoriet Wisconsin og have ojensynlig lagt

Grundvolden til et stort Værk. Der er nu 57 Medlemmer af Kirken fra

Norge, og Tiden er ikke langt borte, da Mika 4 Kap. 2 V. vil gaa i Op-

fyldelse."

I en Tale, som Joseph den 21de Maj 1843 holdt for en stor Forsam-

ling, sagde han, idet han talte om de tre Herligheder, som han havde

seet, at han kunde forklare hundrede Gange mere, end han nogensinde

havde gjort om Rigets Herligheder, som de fremstillede sig for ham i

Synet, dersom det var ham tilladt og Folket var beredt til at modtage

det. Hans Sind var fuld af nyttig Kundskab for de Hellige og alle

hans Meddel.-;er ledsagedes af stor Kraft.

Den 20de s. M. gav han sin Broder Hyrum, Præsident Brig-

ham Young, Ældsterne Heber C. Kimball og Willard Richards,

Biskop N. K. Whitney og en Del andre Brodre deres Begavelser

og underviste dem tillige om Præstedommet. Det var ham baade

en stor Lettelse og Glæde at være istand til at skjænke disse Vel-

signelser til sine Brodre, der vare Mænd, som mandigen havde ud-
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staaet de samme Prover og Lidelser som han selv og ved enhver Lejlighed

havde vist sig paalidelige og tro, og havde aldrig forladt ham eller veget

tilbage i Farens eller Fristelsens Time. Han folte nu, at Ansvarligheden
og Byrden ej længere hvilede paa ham alene, thi han havde skjænket

dem Præstedommets Nogler, de samme, som han selv var i Besiddelse af,

og hvad der end maatte tilstode ham, var der nu Andre, der havde Myn-
dighed til at træde frem og opbygge Guds Rige paa Jorden samt udfore

alle dets Ordinantser.

Den 8de Juni dode, fast og urokkelig i Troen, Ældste Elias Higbee i

en Alder af henved 48 Aar i Xauvoo. Han var en af Kirkens trofaste

og fremragende Mænd og havde lidt megen Forfolgelse for Evangeliets

Skyld. Hans Dod indtraf meget uventet for Alle, da han kun havde

været syg i nogle faa Diige; han efterlod en talrig Familie til at be-

græde sit Tab.

Josephs Hustru, Emma, havde en Soster ved Xavn Mrs. Wasson

som boede i Nærheden af Dixon, Lee County, Illinois. Den 13de Juni

forlod han tilligemed sin Hustru og sine BornNauvoo for at aflægge hen-

de et Besog. Strax efter hans Afrejse ankom et Brev til Nauvoo fra

Dommer James Adams af Springfield, hvori det berettedes, at Guvernor

Thomas Ford var ifærd med at udstede en Arrestordre paa Joseph, som

skulde træde i Kraft den næste Dag. Missouri var endnu fast bestemt

paa at forhindre Joseph fra at nyde nogen Fred, og Guvernoren af den-

ne Stat sendte Bud til Guvernor Ford, at han skulde arrestere ham og

udlevere ham til Missouris's Øvrighed, hvortil Ford var ganske villig.

Da dette Brev naaede Nauvoo, sendte Josephs Broder, Hyrum, Brod rene

William Clayton og Stephen Markham afsted saa hurtigt som muligt for

at bringe ham denne Efterretning. De rede en 212 Mile for at naa det

Sted, hvor Joseph opholdt sig, og 66 Timer efterat de havde forladt Xau-

voo, fandt de ham i god Behold hos sine Slægtninge i Dixon. Joseph

bod dem, ikke at være bange. "Jeg frygter ikke," sagde han, "Jeg skal

endnu ikke forlade dette Sted. Jeg vil finde Venner her og jeg siger Eder

i Isiaels GudsXavn, at Missourianerne ingen Fortræd kunne gjore mig."

Han havde forhen bestemt at afholde en Forsamling i Dixon, hvor Fol.

ket var begjærligt efter at hore ham, men paa Grund af Efterretningen

fra Xauvoo, skrev han til dem og underrettede dem om, at der

var en Arrestordre udstedt paa ham og han maatte derfor opgive sin Be-

slutning.

Den 23de ankom to Mænd til Dixon, som provede paa at leje en

Mand og en Kjorebefordring, idet de sagde, at de vare "Mormon"-Æld-

ster og onskede at se Profeten. Det lykkedes dem snart at erholde en

Befordring og kjorte derpaa strax til Hr. Wassons Hus, hvor de ankom,

medens Familien spiste til Middag. De fortalte her den samme Histo-

rie, at de vare "Mormon"-Æld8ter og onskede at tale med "Broder Jo-
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seph." Denne befandt sig netop ude i Gaarden og gik henimod Laden,

da en af dem traadte hen til Enden af Huset og fik Oje paa ham. Han
raabte ham strax an paa en hojst fornærmende og uhoflig Maade, medens

den Anden ilede ham imode og greb ham fat i Kraven. Den ene af

disse Fremmede var Joseph H. Reynolds, SherifF for Jackson County

Missouri, og den anden var Konstabel Harmon T. Wilson af Carthage

Hancock County, Illinois. De rettede strax deres spændte Pistoler mod
Josephs Bryst, og Reynolds truede med under de frygteligste Eder at ville

skyde ham, hvis han rorte sig af Pletten. Joseph spurgte, hvad alt dette

skulde betyde, men erholdt kun som Svar en Gjentagelse af Eder og

Trudsler. Joseph sagde da til dem: "Jeg er ikke bange for Eders

Skydning og frygter ikke Doden," hvorpaa han blottede sit Bryst og

bad dem skyde væk, sigende: "Jeg har taalt saamegen Undertrykkelse
^

at jeg er træt af Livet, og dræb mig kun, om I have Lyst. Jeg er ikkedes-

tomindre en stærk Mand og kunde med mine egne naturlige Vaaben

snart nedlægge Eder begge, men hvis I have nogen lovlig Embedspligt at

udfore, er jeg til enhver Tid villig at underkaste mig Loven og skal ikke

yde nogen Modstand." Reynolds svor atter og sagde, at hvis han ytrede

et Ord mere, vilde han skyde ham, hvortil Joseph svarede, at han blot

kunde skyde væk, han var ikke bange for hans Pistoler. I samme Oje-

blik kom Broder Stephen Markham gaaende henimod dem. Da de saa

ham komme, rettede de deres Pistoler mod ham og truede ham med Do-

den, hvis han kom nærmere. Markham skjæukede imidlertid ingen Op-

mærksomhed til deres Trudsler, men vedblev at nærme sig. Da de saa,

at de ikke kunde standse ham med deres Trudsler, rettede de atter deres

Pistoler mod Joseph, stodte ham i Siderne med dem, og befalede Broder

Markham med Haanden paa de hævede Pistoler at staa stille eller de

vilde nedskyde Joseph, men da han desuagtet vedblev at nærme sig

dem, sagde Joseph til ham: "Du tænker vel ikke paa at modsætte Dig

Embedsmændene, Broder Markham?" hvortil denne svarede: "Nej

ikke hvis de ere Embedsmænd; jeg kjender Lovene for godt til det."

De skyndte sig derpaa bort med Joseph og satte ham op i deres

Vogn, idet de agtede at kjore bort med ham, uden at tillade ham at tale

med eller sige Farvel til sin Familie eller endog give ham Lejlighed til

at hente siu Hat og Frakke. Han sagde til dem : "Mine Herrer, dersom

I have nogen lovlig Arrestordre paa mig, onsker jeg at erholde en

Haheas-corpxiH Skrivelse," men dette vilde de naturligvis ikke tilstede

og beredte sig derfor til at tage afsted, uden at tillade ham at forskaffe sig

bemeldte Ting, men Broder Markham sprang hen til Hestenes Hovedø

greb fat i Tojlerne og holdt dem, uagtet Reynolds og Wilson truede med

at ville skyde ham, indtil Josephs Hustru fik bragt ham hans Hat og

Frakke. I samme Ojeblik saa Joseph en Mand gaa forbi, hvem han

underrettede om Sagernes Stilling og gjentog for ham sit Onske om at faa
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en Haheas-corpxis Skrivelse, men da Manden ikke syntes at interessere

sig for Sagen, bad Joseph Broder Markham at tage afsted for at erholde

nævnte Skrivelse. Markham begav sig strax paa Vejen til Dixon, me-

dens Reynolds og Wilsou med al mulig Hurtighed bragte Joseph til

samme Sted.

Efter Ankomsten til Dison kjorte de hen til et Gjæstgiversted, hvor

Joseph blev indespærret i et Værelse og noje bevogtet, og det blev ' ham
ikke tilladt at tale med Nogen. Joseph bemærkede atter til Reynolds, at

han onskede at raadfore sig med en Sagforer, men Reynolds svarede som
forhen og svor, at han skulde ingen Sagforer have, og hvis han ytrede et

Ord mere herom, vilde han skyde ham osv. Joseph spurgte, hvorfor

han gjentog denne Trudsel saa ofte; dersom han onskede at skyde, kun-

de han jo gjore det, men Tingen var, at de i Virkeligheden vare bange

for ham, og troede ved saaledes gjentagende at true hans Liv iat kunne

gjore ham bange og bringe ham til Taushed.

Saa ængstelige vare de for at faa ham bort, at de ved deres Ankomst
til Dixon beordrede friske Heste til at holdes i Beredskab om 5 Minuter.

Joseph saa imidlertid en Person, hvem han raabte an igjennem Vinduet

og sagde, at han var ulovlig indespærret og onskede en Prokurator. En
saadan ved Navn Edward South^.ick indfandt sig snart efter, men Doren

blev smækket i for ham, og man lod ham samtidig forstaa, at han uden

videre vilde blive nedskudt, hvis han kom nærmere. En anden Proku-

rator indfandt sig ligeledes, og han modtog samme Behandling. Denne

Fremgangsmaade begyndte at foraarsage betydelig Ophidselse i Dixon,

og da Broder Markham til lige underrettede flere af Borgerne om, at det

var Reynolds's Hensigt at bortfore Joseph til Missouri for at forhindre

ham fra at udtage en Haheas-corpus Skrivelse, begyndte Folket at stimle

sammen ved Hotellets Dor og lod Reynolds forstaa, at dersom det var

deres Maade at udfore Focretuinger paa i Missouri, saa havde de en hel

anden Maade at udfore samme paa i Dixon. De vare Republikanere,

sagde de, og et lovlydigt Folk, der ikke kunde tillade dem at fore Joseph

bort, for der var givet ham Lejlighed til at blive stillet for et upartisk

Forhor og Retfærdighed tildelt. De fortalte ham endvidere, at dersom

han vedblev paa denne Vis, havde de en saare let Maade at behandle

den Slags Mænd paa som han.

Da Reynolds mærkede, at Folket ikke lod sig spoge med og at det

ikke hjalp at gjore Modstand, tillod han de to fornævnte Prokuratorer-

Edward Southwick og Shepherd G. Patrick—at gaa iad i Josephs Væ-

relse, men stillede sig forst som Vagt udenfor Doren, medens "Wilson

stod Vagt indenfor. Joseph fortalte Prokuratorerne, at han var bleven

tagen tilfange af disse Mænd, uden at de havde vist ham deres Arrest-

fuldmagt, og at han var bleven fornærmet og mishandlet af dem; til Bevis

herpaa viste han dem sine Sider, der ved at blive stodte af deres Pistoler,
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vare blaa i omtrent 18 Tommers Omkreds; han anmodede dem om at

udta<ye en Haheas-corpus Skrivelse paa hans Vegne, men Reynolds svor,

at han kun vilde vente en halv Time.

Et Bud blev derpaa skyndsomt afsendt til Hr. Chamberlain, der var

Assistent i Kanslerretten og boede 6 Mile fra Dixon, medens et andet af-

sendtes til Hr. Cyrus H. Walker, hvilke anmodedes om at komme tilstede

for at udfærdige nævnte Haheas-corpus Skrivelse. Imidlertid udtog Bro-

der Markham ved Fredsdommeren tvende Stævninger imod Reynolds og

Wilson, den ene for at have truet hans Liv og den anden for Overfald

og Trudsler mod Josephs Liv. De bleve arresterede af Konstabelen paa

begge Beskyldninger. Han udtog ogsaa en Stævning imod dem for

Overtrædelser af Loven med Hensyn til Haheas-corpu.i-AkiQn, thi Wil-

son havde overdraget Joseph til Reynolds's Varetægt i den Hensigt at

lade ham bortfore til Missouri og derved undgaa Virkningen og Fuld-

byrdelsen af nævnte Arrestordre. En Undersogelse af denne Sag blev

bestemt til den folgende Dags Formiddag Kl. 10.

Med disse raske Handlinger var Dagen snart tilende, og da I^atten

kom, blev Joseph, istedetfor at gaa rolig tilhvile, ledsaget tilbage til

Værelset og bevogtet igjennem is'atten. Den folgende Dag benyttede

han Lejligheden til at give Broder William Clayton et Vink om at gaa

til Nauvoo for at underrette hans Broder Hyrum om det Forefaldne. En
Hest og et let Kjoretoj blev strax skaffet tilveje for at fore ham til Rock

Island ved Mississippi Floden, og hvis han der kunde være saa heldig at

træffe paa en forbisejlende Dampbaad, vilde han snart blive bragt til

Nauvoo. Da han naaede Rock Island, troede Folket dersteds ikke, der

gik nogen Dampbaad ned for flere Dage. Broder Clayton blev noget

forlegen herover, men for han imidlertid havde udgrundet nogen anden

Plan, besluttede han at spise til Middag. Medens man var ifærd med at

tillave samme for ham, horte han pludselige en Dampbaad nærme sig.

Det var "Amaranth," som strax blev signaliseret og derpaa lagde til ved

Landingsstedet; 15 Minuter efter sin Ankomst til Rock Island var Bro-

der Clayton ombord og undervejs til Nauvoo.

Da Hr. Chamberlain ankom, udstedte han en Haheas-corpus Skrivel-

se for Dommer John D. Eaton i Ottawa. Hr. Cyrus H. Walker, der

ansaas for en af de dygtigste Prokuratorer i Illinois, indfandt sig ligele-

des, men fortalte Joseph, at hans Tid ikke vilde tillade ham at fore hans

Sag, medmindre han vilde love at stemme paa ham. Walker var

nemlig Kandidat for Repræsentantvalget til Kongressen og rejste om-

kring i politiske Ojemed og holdt Taler, Han troede derfor, at hvis

Joseph blot vilde stemme paa ham, vilde hans Valg være sikret, thi de

Sidste-Dages Hellige vilde jo alle stemme ligesom Profeten. Joseph be-

sluttede at sikre sig hans Bistand og lovede ham derfor sin Stemme.

Walker, som folte særdeles tilfreds herover, bemærkede til Broder Mark-
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ham: "Jeg er nu sikker paa mit Valg, thi Joseph Smith hai lovet mig
sin Stemme, og jeg skal fore hans Sag."

Samme Mo^rgen blev endnu en Ordre udstedt imod Reynolds og

Wilson for personlig Skade og ulovlig Fængsling, i hvilken der gjordes

Fordring paa 10,000 Dollars i Skadeserstatning. Denne nye Anklage

imod dem var fra Distriktsretten i Lse County, hvor de nu befandt

sig, og de opfordredes til at stille Kaution paa 10,000 Dollars hver,

men da de ikke kunde faa Nogen til at gaa Kaution for sig i Dixon,

maatte de sende til Missouri efter Kautionister. Imidlertid bleve de

overleverede i Sheriffens Varetægt, indtil det lykkedes dem at erholde en

Habeas-corpits Skrivelse for Dommer Eaton.

Paa Grund af denne raske Sagforelse, begyndte de to Herrer at

blive noget urolige, og opdagede, at det ikke var saa let en Sag at lobe

bort med Joseph, som de havde tænkt. De begyndte derfor at vise sig

noget mere rolige og besindige i deres Opforsel og truede ikke saa meget,

som de havde gjort.

Ifolge den forste Habeas-eorpus Skrivelse blev Joseph derpaa of

Reynolds og Wilson transporteret til Ottawa. De rejste omtrent 32 Mile

den forste Dag og standsede for Natten i Pawpaw Grove. Strax efter

ankom ogsaa Sheriffen for Lee County, Hr. Campbell, dertil; han var

bleven sendt af Cyrus H. Walker for at hjælpe Joseph, og tilbragte Nat-

ten hos ham.
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TREDIVTE KAPITEL.

Opholdet i PawpaAv Grove.—Joseph og Selskab vender tilhage til Dixon.—Begi-

ver sig kort efter til Quincy, men moder undervejs et Antal Brodre, som i

Triumf fore ham tilbage til Nauvoo.—Frikjendesaf Municipalretten ogloses

fra al Arrestation og Fængsling.—Besog af nogle venligsindede Indianer-

hovdinge.—Deres Ordforers Tale og Josephs Svar.—En morsom Tildragelse.

—Grundlovsdagen fejres paa en hoitidehg Maade af Nauvoos Borgere.—En
vigtig Aabenbaring.—Thomas Ford vælges til Staten Illinois's Guvemor.—

Fjendens sidste Forsog.—Nauvoo hæver sig tU betydelig Anseelse, me-

dens Evangeliet i Adspredelsen forkyndes med usvækket Iver af Barkens

Ældster.

Imidlertid havde Efterretningen om Josephs Ankomst hurtig spredt

sig i Nabolaget, og ganske tidlig paa Morgenstunden den næste Dag var

det storste Værelse i Hotellet opfyldt af Borgere, som vare ængstelige ef-

ter at hore ham prædike og opfordrede ham til at tale til dem. Men
Reynolds syntes ikke om dette. Han traadte ind i Værelset, hvor de

havde forsamlet sig, og sagde, idet han pegede paa Joseph : "Jeg onsker,

I skulle forstaa, at denne Mand er min Fange, og befaler Eder at ad-

spredes. I maa ikke stimle sammen her paa denne Maade." Som han

sagde dette, traadte en ældre Herre ved Navn David Town, der var halt

og havde en stor Knippel i Haanden, hen til Reynolds og sagde:

"Vi skulle lære Dem at komme her og forstyrre Gentlemen. Sæt

Dein ned der (pegende paa en meget lav Stol) og sid rolig. Aabne ikke

atter Deres Mund, forend General Smith bliver færdig med at tale. Der-

som De aldrig har lært gode Manerer i Missouri, ville vi lære Dem, at

Gentlemen ikke lade sig trampe under Fodder af en Tyran. Dekan ikke

bortrove Mænd her. Der er en Komite i denne By, som vil tage Deres

Sag under Behandling, og det er, min Herre, den hojeste Domstol i de

Forenede Stater, da der fra dens Kjendelse ingen Appel gives."

Dette hjalp. Reynolds satte sig strax ned, og paa de Tilstedeværen-

des Opfordring talte Joseph i omtrent halvanden Time om Gjenstanden

Giftermaal, da de onskede at hore hans Mening herom. Fra dette Oje-

blik begyndte Joseph at nyde mere Frihed.

Medens de endnu opholdt sig i Pawpaw Grove, kom man til Kund-
skab om, at Dommer Eaton var fraværende paa et Besog til New York,

hvorfor Selskabet, i hvilket ogsaa Josephs tre Prokuratorer befandt sig,

vendte tilbage til Dixon. Her blev Joseph atter lukket inde i et Værelse

og bevogtet igjennem Natten.

Men Befrielsens Time var nær forhaanden. Den lille Damper
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"Amaranth" havde paa sin Vej nedad Mississippi Floden bragt Josephs
Ven og Sendebud, Broder William Clayton, til sit Bestemmelsessted, og
Hyrum blev snart underrettet om alle Enkeltheder ved Josephs Arresta-

tion. De Hellige vare netop til Forsamling, da Clayton ankom, og Hy-
rum rejste sig strax og anmodede Brodrene om at mode ham i Frimurer-
logen inden 30 Minuter. Da Hallen snart blev overfyldt af tilstrom-

mende Brodre, besluttede man at hæve Forsamlingen dersteds og begive

sig hen til den nærliggende Gronning. Efterat der her var dannet en
aaben Firkant, skred Hyrum til at fortælle dem Alt, hvad Broder Clay-

ton havde meddelt ham med Hensyn til Josephs Arrestation og den Be-

handling, han havde lidt af Reynolds og Wilson m. m.

Hyrum onskede, at et Kompagni Brodre skulde tage afsted og paa.

se, at Joseph blev vederfaret Eet. Over 300 Mand meldte sig ojeblikke-

lig som Frivillige, men da dette var mere, end der behovedes, gjordes der

et Udvalg af dette Tal. Generalerne Wilson Law og Charles C. Rich

begave sig paa Vejen samme Aften med omtrent 175 Mand tilhest. For-

inden de toge afsted, erklærede Wilson Law, at han ikke vilde gaa et

Skridt, medmindre han kunde faa Penge til Udredelsen af sine Udgifter.

Præsident Brigham Young sagde, at Pengene skulde blive bragte tilveje,

uagtet han dengang ikke vidste, hvor den forste Dollar skulde komme
fra. Efter to Timers Forlob havde han laant 700 Dollars, hvilket Belob

han overleverede i Hyrum Smiths og Wilson Laws Hænder. Foruden

dette Selskab, der rejste tillands, afsejlede John Taylor tilligemed et

Kompagni paa 75 Mand med "The Maid of Iowa"—en lille Dampbaad,
£om for en Del tilhorte Joseph og fortes af Kaptejn Dan Jones. De rej-

ste ned ad Mississippi Floden saalangt som til Illinois Flodens Munding
og sejlede derpaa op ad denne, i den Hensigt at holde Oje med de forbi-

sejlende Dampskibe og saaledes muligeus hindre hans Bortfiirelse paa et

af disse.

Imidlertid var Joseph, som man vil erindre, med Selskab vendt til-

bage til Dixon paa Grund af Efterretningen om Dommer Eatons Bort-

rejse. Den nævnte Haheas-corpus Skrivelse blev derfor sendt tilbage

med Paaskriften "Dommeren fraværende," og en anden udstedt istedet.

I et Raad, som Joseph derpaa holdt med sine Venner og Raadgive-

re, bestemte han sig til at tage til Quincy for at faa sin Sag paadomt der-

steds af Dommer Stephen A. Douglas. Selskabet brod derfor op fra

Dixon om Morgenen den 26de Juni og tilbagelagde samme Dag 40 Mile.

Den næste Dag bad Joseph om Tilladelse til at maatte sidde c p ^g ride,

hvilket blev ham nægtet af Reynolds, men ved Hr. Walkers og Sheriff

Campbells Forbon blev det ham tilladt at bytte Sæde med Walker og

kjore med dennes Svigerson, Hr. Montgomery, i en Enspændervogn.

Strax efter modte de to af Brodrene fra Nauvoo, Peter W. Conover og

William S. Cutler. Joseph folte meget bevæget over at se disse Venner,
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der vare komne for at mode ham, og bemærkede til Moutgomery:

"Jeg skal ikke gaa til Missouri denue Gang; dette er mine Drenge." Me-

dens de endnu talte sammen, kom adskillige andre Brodre tilstede, som

havde redet i Forvejen for Hovedstyrken, og forenede sig med Resten af

hans Folge. Joseph bemærkede derpaa til Reynolds: "Nu, Reynolds,

kan jeg have den Fornojelse at ride gamle Joe Duncan." Dette var en

af Josephs Yndlingsheste, som Broder William Clayton havde redet fra

Nauvoo. Ikke saasnart havde Reynolds og Wilson faaet Oje paa disse

Brodre, for de bleve betagne af Frygt. Broder Conover, der var be-

kjendt med Wilson, spurgte ham, hvad der var ivejen, og om han havde

Koldfeber, thi saadan skjælvede han. Reynolds onskede at vide, om Jim

Flack var iblandt de Ankomne. Det blev ham fortalt, at han ikke var,

men at han den næste Dag ved samme Tid vilde faa ham at se. "Da,"

udbrod Reynolds, "er jeg dodsens, thi jeg kjender ham fra gammel Tid.''

Conover sogte at berolige ham og sagde, at Ingen vilde skade ham, mea

han vedblev at skjælve som et Æspelov. Broder Markham traadte der-

paa hen til ham og tog ham i Haanden. Reynolds onskede at vide, om

han modte ham som Ven eller Fjende, hvortil Broder Markham sva-

rede, at de vare Venner undtagen for Loven, der maatte have sin

Gang.

Man fortsatte derpaa Rejsen og ankom, efterat Mdrket var faldet

paa, til Audover. Medens man overnattede her, havde Broder Mark-

ham ufrivillig Lejlighed til at overhore en Samtale mellem Reynolds^

Wilson og Værten, der raadsloge med hverandre om, hvorledes de bedst

skulde kunne tilvejebringe en Styrke, som med Magt kunde bemægtige

sig Joseph og ufortovet fore ham til Mundingen af Rock River, hvor der

holdtes et Antal Mænd i Beredskab til at fore ham videre over Floden

til Missouri. Broder Markham fortalte Sheriffen for Lee County, hvad

han havde hort; denne beordrede strax en Vagt udstillet, for at Ingen i

Lobet af Natten skulde passere ind eller ud af Huset uden at blive be-

mærket.

Efterat have forladt Andover den folgende Dag, droge de videre til

Udspringet af Elliston Creek, hvorfra Reynolds onskede at tage direkte

til Mundingen af Rock River og derfra med Dampskib til Quincy;

men Broder Markham modsatte sig denne Plan og sagde, at de vare

ekviperede for Rejsen og havde besluttet at tilbagelægge Vejen overland.

Reynolds og Wilson svore ved Herren, at de aldrig i levende Live vilde

gaa til Nauvoo og trak deres Pistoler og rettede dem mod Broder Mark-

ham. Denne vendte sig koldblodig om til Sheriff Campbell og bemær.

kede: "Da disse Mænd toge Joseph tilfange, berovede d e ham ethvert

af hans Vaaben indtil endog hans Lommekniv. De ere nu Deres Fan-

ger, og jeg forlanger, at De skal fratage dem deres^Vaaben, thi det er over-

ensstemmende med Loven."



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 373

De Dægtede imidlertid at udlevere dem. Man gjorde derpaa She-

riffen opmærksom paa, at dersom han ikke saa sig istand til at fratage dem
Vaabnene, var der Mænd nok tilstede, som i Egenskab af en Posse let

kunde giore det. Med en ikke ringe Uvillie udleverede de derpaa She-

riffen deres Vaaben.

Efter en Dagsrejse paa omtrent 40 Mile gjorde de Holdt ved en

Bondegaard i Nærheden af Moamouth og opsloge her deres Nattekvar-

ter. Broder P. W. Conover, der tilfældigvis befandt sig udenfor, saa

strax efter Reynolds, Wilson og Landmandens Son komme ud af Huset

og forsigtig nærme sig Stalden. De havde i Sararaad fattet en ny Plan,

som gik ud paa at sikre sig Hestene, ile til Monmouth, faa en Pobel

bragt paa Benene og med denne anfalde Huset samme Nat, sikre sig Jo-

seph og fore ham til Mundingen af Rock River, hvor Dampskibet laa og

ventede paa dem. For de imidlertid saa sig istand til at gjennemfore

deres Plan, bleve de tagne i Forvaring af Sheriff Campbell, og under

tilstrækkelig Vagt bevogtede igjennem Natten.

Den 29de Juni modte Selskabet William og "Wilson Law og om-

trent 70 andre Brodre, som havde gjennemstrejfet Landet i den Retning,

hvor de ansaa det for sandsynligst, at de vilde kunne træffe ham ; og da

de den følgende Dag befandt sig i Nærheden af Nauvoo, toge Josephs

Hustru, hans Broder Hyrum og flere af Stadens fornemste Borgere, med

Nauvoo Musikkorps i Spidsen, dem ligeledes imode og eskorterede dem

ind i Staden.

Situationen var ellers ganske mærkelig. Joseph var Reynolds og

Wilsons Fange; disse vare igjen blevne gjorte til Arrestanter af Sheriff

Campbell, som atter havde stillet dem under Oberst Markhams Opsyn,

medens hele Kompagniet stod under Bevogtning af Brodrene fra Nauvoo,

der tilsaa, at Ingen undslap. Men Josephs Ankomst til Nauvoo havde

just ikke megen Lighed med en Arrestants; den havde snarere Lighed

med en hjemvendende Erobrers Triumftog. Scenen var overmaade in-

teressant. Som Processionen nærmede sig Staden, saas Gaderne paa beg-

ge Sider opfyldte af Tilskuere, hvis Aasyn straalede af Glæde over end-

nu en Gang at se deres elskede Profet og Leder i Sikkerhed. Under

Mængdens begejstrede Hurraraab, Kanonernes Torden og den stoi-ste

Enthusiasme marscherede Joseph ind i Staden. Saa stor var Begjærlig-

heden efter at se ham og iagttage ham paa nært Hold, at der udfordredes

et storre Antal Mænd for at holde Mængden tilbage og give Processio-

nen Lejlighed til at drage frem. Hans bedagede Moder befandt sig hjem-

me i hans Hus og ventede med Længsel paa hans Ankomst. Ikke saa-

snart havde hun faaet Oje paa ham, for hun ilede ham iraode, ka-

stede sig i hans Arme og onskede ham Velkommen under en Strom af

Glædestaarer.

Josephs Venner, der havde ledsaget ham fra Dixon, saa med For
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undring paa disse Scener, De havde bort ham kalde en Bedrager og

falsk Profet, og havde hort Folk sige, at han skulde være en Tyran, som
sogte at undertrykke sine Tilhængere og vinde Magt og Rigdom paa

deres Bekostning. Men den Grad af Kjærlighed og Hengivenhed, som
allevegne blev lagt for Dagen for ham, kunde umulig være den Tribut,

som et Folk i det frie Amerika bragte og lagde for dens Fodder, som
havde bedraget og undertrykt dem. Det kunde umulig være Svig og

Vold, Bedrageri og Uret, som fremkaldte saadanne Scener som disse.

Folkets bedste jordiske Ven, deres hengivne Fader, Leder og Raadgiver

var bleven bevaret fra en ny og overhængende Fare, og var bleven bragt

tilbage til dem igjen; af denne Aarsag brod deres Hjerters undertrykte

Folelser frem med en saadan Magt, at det næsten forundrede dem selv.

Det tog en saa overordentlig Lejlighed som denne, for tilfulde at visci

hvor nær og kjær han var dem.

Mængden syntes ikke villig til at skilles ad, for man havde bort

hans Rost. Han besteg derfor et Gjærde og bemærkede i Korthed, at

han atter var undsluppen Missourianerne, for hvilket han takkede Her-

ren, og folte ligeledes til at takke dem for al den Kjærlighed og Hengi-

venhed, de havde bevist ham, og velsignede dem i Herrens Navn; derpaa

underrettede han dem om, at han samme Dags Eftermiddag Kl. 6 vilde

tale mere udforlig til dem i Lunden nær ved Templet

Joseph fandt snart Anledning til at samle glodende Kul paa sine

Fjenders Hoved. Omtrent 50 af hans Venner vare nemlig indbudne

til Middag i hans Hus, og han gav Reynolds og Wilson, der ogsaa vare

tilstede, den overste Plads ved Bordet og lod dem opvarte paa det Bed-

ste af hans Kone, hvem de saa ubarmhjertigt havde nægtet ham at se,

da ban forst blev arresteret. Mænd med en Smule Æres- og Samvittig-

hedstolelse vilde have folt sig ydmygede ved en saadan Behandling, og

vilde aldrig have hvilet, for de havde givet al den Oprejsning, der stod i

deres Magt; men man kunde ligesaa gjerne haabe at bringe Markens
vilde Dyr til Omvendelse, som at bringe disse Mænd til Anger og Ruelse

over deres skjændige og uværdige Opforsel.

Saasnart Joseph og Selskab havde naaet Nauvoo, traadte Munici-

palretten dersteds sammen, hvem han strax gjorde bekjendt med den af

Assistenten ved Kantslerretten i Dixon udstedte Haheas-corpus Skrivelse,

men da Reynolds ikke vilde anerkjende den, indsendte Joseph en Peti-

tion til Municipalretten, hvori han anforte adskillige vægtige Grunde,

hvorfor han troede, at hans Arrestation var ugyldig og i ligefrem Mod-
strid til Loven, og anmodede Retten om, at en Haheas-corpus Skrivelse

maatte blive udstedt, ifolge kvilken Reynolds skulde nodes til at bringe

ham for Retten uden Ophold. Folgelig blev en Stævning udfærdiget og

Reynolds befalet at bringe Joseph for Retten; i Tilfælde af, at han næg-

tede at ville gjore dette, blev Stadens Marschal bemyndiget til at arrestere
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ham. Reynolds sendte Stævningen tilbage med en paategnet Forklaring

om hans Forhold til Sagen, hvorefter han overleveredes i Marschallens

Hænder. Joseph anmodede derpaa Retten om at maatte faa Lejlighed til

at holde sin bebudede Tale til de Hellige, hvilket beredvilligen blev ham til-

staaet. En betydelig Menneskemasse havde samlet sig ved Lunden til det

bestemte KJiokkeslet, og Joseph holdt her en længere Tale til de

Forsamlede, i hvilken han iblandt Andet gav dem en nojagtig

Beskrivelse af Alt, hvad der havde forefaldet under hans Arrestation.

Medens han talte, toge Reynolds og Wilson afsted til Carthage og tru-

ede med at ville rejse en Milits, som med Magt skulde fore Joseph fra

Nauvoo.

Den 1ste Juli traadte Retten atter sammen og skred strax til

atundersoge Haheas-corpus Skrivelsen. Hyrum Smith, Parley P. Pratt,

Brigham Young, George W. Pitkin, Lyman Wight og Sidney Rigdon

forhortes som Vidner. Deres Vidnesbyrd var afgjorende. De beskreve

med stor Nojagtighed de Scener, de Hellige havde gjennemgaaet, saavel.

som de grusomme og umenneskelige Forfolgelser, de havde maattet ud-

holde fra Folkets og Authoriteternes Side i Missouri. Josephs Sagforere

—Walker, Patrick, Southwick og Backman—tiltalte derpaa Retten. De
opmuntrede de Hellige til at "forsvare deres Rettigheder, til at staa eller

falde, synke eller svomme, leve eller do. Resultatet blev, at Retten lod

en Ordre udstede til Josephs Losladelse fra al Arrestation og Fængsling,

begrundet paa Arrestordrens Ugyldighed og Sagens virkelige Sammen-

hæng. Ovennævnte Sagforere aflagde tillige Ed paa, at hverken Rey-

nolds eller Wilson vare blevne forulempede eller truede paa nogen

Maade under deres Rejse til eller Ophold i Nauvoo, og at de vare tagne

dertil af deres egen frie Villie og befandt sig udenfor al Fare. Dette

skete for at modbevise de Logne, som Reynolds og "Wilson havde ladet"

fortælle forat opvække Fordom mod Joseph og de Hellige og faa Offent-

ligheden til at tro, at deres Fange var bleven dem frataget paa en ulov-

lig Maade og med Vold. Denne beedigede Erklæring var neppe bleven

undertegnet, for den Efterretning 'naaede Nauvoo, at disse skjændige

Mænd sogte af al Magt at ophidse Folket til Pobelvold og vare ifærd

med at sende Bud til Guvernor Ford efter en Troppestyrke, for dermed

paany at sætte sig i Besiddelse af Joseph. Borgerne i Nauvoo indsendte

strax en Petition til Guvernoren, hvori de bade ham om, ikke at udstede

flere Arrestordrer mod Joseph og protesterede stærkt mod Carthage Be-

vægelsen. En Gjenpart af Forhandligerne ved Forhoret for Municipal-

retten og forskjellige andre Dokumenter til nærmere Belysning af Sagen^

overleveredes hans Sagforere med Instruxer til saasnart som mulig at

faa Guvernor Ford i Tale.

Unders Josephs Fraværelse ankom flere Pottawatomie Hovdicge til

Nauvoo for at se ham. De havde forst en Samtale med nogle af Bro-
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drene, men sagde kun lidet, da de onskede at se den store Profet selv.

Hans Navnkundighed var nemlig bleven vidt bekjendt blandt de om-

kring boende Indianerstammer, der havde hort noksom Tale om den

store hvide Profet og hans Folk og Maaden, hvorpaa han og de vare

blevne behandlede af deres hvide Naboer. I Bevidstheden om deres egen

sorgelige Skjsebne, f61te de sig derfor hendragne til de Hellige og viste

sig særdeles venlige mod dem.

Den 2den Juli, Dagen efter Josephs Forhor og Frifindelse, havde

han i ForenJDg mtd flere af de Tolv og andre Ældster en Sammenkomst

med disse IndianerhovdiDge. Efter rioje at have forvisset sig om ved

Joseph selv, at de Tilstedeværende vare hans Venner, begyndte den indi-

anske Ordforer sin Tale saaledes:

' 'Vi som et Folk have længe været fortrængte og undertrykte. Vi

ere mange Gange blevne fordrevne fra vore Hjem og have aftaget bety-

delig i Antal paa Grund af Krige, saa der nu kun gives faa af os tilbage.

Den hvide Mand har hadet os og udgydt vort Blod, indtil det har seet

ud, som om der snart ikke vil blive ncgen Indianer tilbage. Vi have

talt med den Store Aand og den Store Aand har talt med os. Vi have

bedet den Store^^Aand cm atbevare os og lade os leve; og den Store

Aand har sagt os, at han havde oprejst en stor Profet, Hdvding og Ven,

som vilde giore os meget Godt og sige os, hvad vi skulde gjore, og den

Store Aand har sagt os, at Du er Manden (pegende paa Joseph). Vi
have nu rejst en lang Vej for at se Dig og hore dine Ord og faa at vide,

hvad vi skulle gjore. Vore Heste ere trætte og vi ere hungrige. Vi ville

nu vente og hore dine Ord."

Joseph var i hoj Grad bevæget over hans Tale og græd. Han rejste

sig derpaa og sagde:

"Jeg^har hort dine Ord; de ere sande. Den Store Aand har sagt

Dig Sandheden. Jeg er Eders Ven og Broder og onsker at gjore Eder
Godt. Eders Fædre vare engang et mægtigt Folk. De tilbade den

Store Aand. Den Store Aand giorde dem meget Godt. Han var deres

Ven, men de forlode den Store Aand og vilde ikke hore hans * Ord eller

holde dem. Den Store Aand forlod dem, og de begyndte at. dræbe

hverandre og have bestandig siden været undergivne Fattigdom og Nod.

Den Store Aand har skjænket mig en Bog og sagt mig, at I atter

ville blive velsignede. Den Store Aand vil snart begynde at tale med
Eder og Eders Bom. Dette er den Bog, Eders Fædre skrev og som jeg

har oversat (visende dem Mormons Bog). Denne siger mig, hvad I

skulle gjore. Jeg onsker, at I skulle begynde at bede til den Store

Aand og stifte Fred med hverandre og ikke dræbe flere af Eders

Brodre; det er ikke godt. Dræb ikke de hvide Mænd, det er ikke godt,

men bed den Store Aand om, hvad I behove, og det vil ikke være længe,

for den Store Aand vil velsigne Eder, og I ville dyrke Jorden og bygge
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gode Huse ligesom hvide Mænd. Vi ville give Eder Noget at spise og

tage hjem med Eder."

Da Profetens Ord bleve oversatte for Hovdingerne, sagde alle, at de

vare gode. Joseph lod derpaa en Oxe slagte og tilberede for dem,

forsynede dem med nogle flere Heste og lod dem glade og veltilfredse

drage hjem.

Samme Aften ankom Dampbaaden "The Maid of Iowa" til Nauvoo ef-

ter dens Expeditionstur opad Illinois Floden. De ombordværende Brodre

havde stadig holdt skarp Udkig med de forbisejlende Dampskibe, og

havde avanceret saalangt opad Floden som til Peru, hvor de traf et Ex-

presbud, der var bleven udsendt af General Rich med Ordre til at melde

dem, at de skulle vende tilbage til Quincy. Just som de igjen havde for-

ladt denne Stad, traf de to Mænd i en Baad, af hvem de til deres store

Overraskelse og Glæde fik hore, at Joseph allerede var ankommen til

Nauvoo. Med glade Hjerter og lette Sind droge de derpaa videre. An-

komne til Nauvoo, marscherede de op til Josephs Hus, foran hvilket

de gjorde Holdt og dannede en aaben Firkant. Joseph indfandt

sig snart i deres Midte, og efterat have taget dem alle i Haanden

og velsignet dem, skred han til at give dem en Beretning om de nær-

mere Omstændigheder ved hans Arrestation, Fængsling og endelige

Befrielse, hvortil Brodrene lyttede med den storste Opmærksomhed og

Deltagelse.

Den odie Juli sammenkaldte de Tolv under Josephs Ledelse en spe-

ciel Konference for at vælge Ældster til at gaa til de forskjellige Coun-

tier i Staten og forkynde Evangeliet samt oplyse Almenheden om de

virkelige Kjendsgjerninger ved hans sidste Arrestation. 82 Ældster

beskikkedes til denne Mission.

Ved Middagstid den samme Dag vendte General C. C. Rich og hans

Kompagni paa "^5 Mand tilbage fra deres Expedition efter Joseph. De

havde udfort en af de hurtigste og mest mojsommelige Marscher, som

Historien kan opvise, idet de havde tilbagelagt omtrent 500 Mile

paa syv Dage med de samme Heste og i det varmeste Vejr. Iblandt de

mange Tildragelser, som forefaldt paa denne Rejse, fortælles Folgende:

"Tidlig om Morgenen den 2den Juli begav Jesse B. Nickols sig ind

i Landsbyen Galesburg, vækkede en Grovsmed og bad ham om at sko

sin Hest. Det traf sig at være en Sondag, og Grovsmeden, der var en

presbyteriansk Troesbekjender, afslog at ville udfore Arbejdet, medmin-

dre han fik dobbelt Betaling dertor. Han troede sandsynligvis, at det

var urigtigt at arbejde om Sondagen, men dersom han kunde blive godt

betalt for sit Arbejde, var han dog villig til at lobe Resikoen ved sm

Brode. Nickols gik ind paa hans Forlangende, og Smeden tog fat paa

Arbejdet. Som han var ifærd med at beslaa Hesten, passerede Kompag-

niet igjennem Byen, hvorved Indvaanernes Nysgjerrighed blev betydelig
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vakt. Arbejdet var snart tilende og Broder Nickols stod just i Begreb

med at betale Smeden, da Stedets presbyterianske Præst kom tilstede og

lod Smeden vide, at ban mindst burde forlange en Dollar pr. Sko, "thi,"

sagde han, "de ere Mormoner, og Du, som er Kirkemedlem, har skoet

denne Mormons Hest paa en Sondag; Du burde blive bragt for Menighe-

den derfor." Da Smeden borte dette af sin Præst, forlangte han to Dol-

lars for sit Arbejde istedetfor den ene, som de vare blevne enige om.

Nichols rakte ham Dollaren, men Præsten sagde, at han burde ikke mod-

tage den og begyndte at udskjælde Joseph Smith for en Bedrager og

sagde, at han burde hænges etc. Smeden tog alligevel mod Dollaren,

men forlangte mere, hvorpaa Nichols gav Præsten et Spark paa hans

Æressæde, besteg sin Hest og red bort uuder Tilskuernes lydelige Bifalds-

raab."

Den 4de Juli fejredes paa en hoj tidelig Maade af Nauvoos Borgere

Tvende Forsamlinger afholdtes i Lunden i Lobet af Dagen, ved hvilke

der var mellem 13 og 15,000 Mennesker tilstede. Om Formiddagen

holdt Ældste Orson Hyde en for Lejligheden meget kraftig og passende

Tale, og om Eftermiddagen talte Parley P. Pratt og Joseph til stor Op-

byggelse for de Hellige. Ud paa Dagen ankom tre Dampbaade fra tre

forskjellige Steder, medbringende mellem 800 a 1,000 Personer, til Sta-

den. Ved hver Baads Ankomst bleve de Besogende af Stadens Musik-

korps eskorterede til Forsamlingsstedet, hvor passende Sæder holdtes i

Beredskab for dem og hvor de hilsedes Velkommen under Kanonsalut.

En Deltager i Expeditionen fra Quincy udtaler sig om sit Besog til Nau-

voo i "The Quincy Whig" saaledes:

"Jeg forlod Quincy den mindeværdige 4de Juli ombord paa det

prægtige Dampskib "Annawan," Kaptejn Whitney, i Forening med et

stort Antal Damer og Herrer af denne Stad paa en Lysttur til den vidt

beromte Stad Nauvoo. Dampskibsofficerernes Venlighed og den hjertelige

Modtagelse, vi nod, fra Befolkningens Side i Nauvoo ved Ankomsten der-

til, bringer mig til at aflægge dem min saavelsom enhver af Passagernes

Tak, da jeg er overbevist om, at Enhver foler lige taknemmelig for den

der oplevede Fornojelse.

Vi forlode Quincy Kl. halv 9 og ankom til Nauvoo omtrent Kl. 2

Eftermiddag, hvor vi modtoge en Indbydelse fra Profeten til at overvære

en i Dagens Anledning afholdt Tale, medens to Kompagnier af Legionen

sendtes for at eskortere os til Lunden (paa Bakken i Nærheden af

Templet), hvor Talen skulde holdes. Da vi naaede Toppen of Bak-

ken, bleve vi saluterede af det der opstillede Artilleri og droge derpaa

videre til selve Lunden, hvor vi node en hjertelig Modtagelse af Profeten

og hans Folk.

Den uhyre Folkemasse, som her havde samlet sig for at hojtidelig-

holde Dagen for den amerikanske Uafhængighed, overbeviste mig om, at
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Mormonerne vare blevne grovt belojede, og at de agte, elske og ære vort

Lands frie Institutioner samt paaskjonne de Patrioters Opofrelser og

Blodsudgydelse, som grundlagde dem. Jeg har aldrig seet et mere or-

dentligt, net og gjæstfrit Folk end Mormonerne, eller en mere interessant

Befolkning, som ogsaa deres driftige Stads Udseende godtgior. Nauvoo
maa nodvendigvis under slige Borgeres Indflydelse og Foretagelsesaand.

som den nu besidder, i Forbindelse med dens egne naturlige Fordele

efterbaanden blive en folkerig og velhavende Fabrikstad.

Dagens Hojtidelighed aabnedes med en smuk og passende Bon af en

Ældste, hvis Navn jeg ikke kjender, hvorpaa der fulgte en livlig og under-

holdende Vokal- og Instrumentalmusik. Dernæst holdtes selve Festtalen^

der var en særdeles elegant, smagfuld og rorende Tale.

Vi begave os paa Hjemrejsen omtrent Kl. 6, alle tilsyneladende vel

tilfredse med Nauvoo og taknemmelige for dens Borgeres venlige Modta"
gelse. En Borger af Quincy."

Den 12te s. M. nedskrev Ældste William Clayton i Hyrum Smiths

Nærværelse Aabenbaringen om det celestiale Ægteskab, som den lod fra

Profetens egne Læber. (Se ny Udgave af Pagtens Bog, Side 423.)

Det gik alt mere og mere op for Joseph og de Hellige, at de umulig

kunde stole paa noget politisk Parti med Hensyn til Opnaaelsen af deres

Rettigheder som amerikanske Borgere. Paa Grund af deres Enighed i

Valgsager holdt de Udfaldet af Valgene i deres egen Haand til deres

Fjenders store Forbitrelse. Ved det sidst afholdte Valg havde tvende

Politikere stillet sig som Kandidater til Statens Guvernor-Embede. Den
ene af disse, nemlig Joseph Duncan, havde sagt, at om Folket valgte

ham, vilde han udrydde "Mormonerne" og fratage dem deres Friheds-

brev (Kjobstadsrettigheder). Han haabede naturligvis ved Hjælp af

disse Lofter at sikre sig deres Fjenders Stemme. Den anden Kandidat var

Thomas Ford, der i sine Taler lod til at være en Smule mere liberal og at

ville tilstaa Enhver sine Rettigheder, hvorfor de Hellige i Almindelighed

stemte paa ham og han blev ogsaa valgt. Men han var en Politiker og

en Politikers Lykke beror, som man nok veed, for en stor Del paa hanS

Popularitet, og ligesom en vis Politiker engang sagde, saaledes tænkte

ogsaa Hr. Ford. "Mine Herrer," sagde Politikeren, idet han lagde

Haanden paa Hjerte, "dette er mine Folelser—en ærlig Mands, ja en ær.

lig Politikers Folelser, men, mine Herrer og Medborgere, dersom, de ikke

behage Eder, kunne de forandres /"

Saasnart Reynolds saa sin Plan forfejlet m ed Hensyn til at fore Jo-

seph til Missouri, indsendte han en Petition til Guvernor Ford, om at

faa en Afdeling Tropper til at være sig behjælpelig ved hans Paagribelse

paany. Ford havde imidlertid modtaget Dokumenter af en modsat Be-

skafl^enhed fra Indvaanerne af Nauvoo og Josephs Prokuratorer, der
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vare Egnens mest indflydelsesrige Mænd; og da en af dem, nemlig den

for omtalte Cyrus H. "Walker, tillige var Medlem af Whigpartiet—Ford

selv var Demokrat,—stod han ifare for at blive blotstillet af dem og skadet

i politisk Henseende, dersom han ikke handlede nogenlunde rimeligt.

Af denne Aar.?ag vovede han ikke at opfylde Reynolds's Begjær, uden

nærmere at undersoge Sagen. Han sendte derfor Bud til Nauvoo efter

en Gjenpart af de i Sagen fremkomne Vidnesbyrd og udbad sig Oplys-

ning om de for Retten afgivne Erklæringer med Hensyn til de

Helliges Fordrivelse fra Missouri. Som Fdlge af den indhentede

Oplysning besluttede Guvernoren, ikke at efterkomme Reynolds's Op-

fordring.

Hele Staten var forovrigt paa denne Tid i betydelig Opror, eftersom'

man var ifærd med at vælge Reprsesentanter til Kongressen og det ene

Parti beskyldte det andet for Bedrageri ved Valgene, hvis endelige Ud-
fald fandt Sted den 7de August. Borgerne i Nauvoo stemte i Alminde-

lighed paa Demokraternes Kandidat, medens Joseph selv, overensstem-

mende med et Lofte, han tidligere havde givet Whiggernes Kandidat,

Hr. Cyrus H. Walker, stemte paa denne. "The State Register " et demo-

kratisk Blad, der udgaves i Springfield, 111., sagde i sit Forsvar for Gu-

vernor Ford, at han allerede 11 Dage, forend Valget fandt Sted, havde

besluttet, ikke at udkommandere Militsen og at han havde underrettet

Guvernor Reynolds af Missouri herom. Den 14de tilskrev han Reynolds

et længere Brev, hvori han nærmere forklarede Aarsagen til denne sin

Beslutning. Han paastod saaledes, at Statens Love vare blevne opfyldte

i eiThver Henseende. En Arrestordre var bleven udstedt for Josephs

Paagribelse; han var bleven paagreben og paa lovformelig Maade ud-

leveret til den af Staten Missouri i samme Anledning udsendte Agent.

Ingen Sagforelse eller Rettergang var bleven forstyrret eller hindret i

sin lovlige Gang, ejheller var nogen Embedsmand bleven fornærmet el-

ler hindret i Udovelsen af sin Pligt. Han havde paa sin Side gjort Alt

forat fyldestgjore Lovens Krav og sluttede med at sige, at "i hvilket Lys

man end vil betragte Sagen, kan jeg ikke indse, at Omstændighederne

for Nærværende ere af en saadan Beskafienhed, at de skulde nodvendig-

gjore Militsens Indkaldelse overensstemmende med Lovens Forordning i

denne Stat."

Endnu engang var det mislykkedes Missourianerne atfaa Joseph til-

fangetagen og dræbt, dog opgave de ingenlunde Forsoget. I Forventning

af, at Guvernor Ford skulde indkalde Militsen og saaledes med Magt
sætte sig i Besiddelse af ham paany, havde General Moses Wilson, der

var saa berygtet for sine tidligere Forfolgelser af de Hellige i Missouri,

taget over til Illinois med 10 eller 12 Mand, hvor han havde opholdt sig

i en 2 a 3 Ugers Tid, i Haab om at faa Lejlighed til at fore

Joseph tilbage til Missouri. Men denne Fornqjelse skulde blive ham
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forment. Guvernor Fords Beslutning havde tilintetgjort deres Plan,

ogWilson og hans Bande havde havt deres Udgifter og Besvær forgjæves.

Joseph befandt sig i Sikkerhed hos sine Venner i Nauvoo.
Hojst utilfredse over Udfaldet af denne Rettergang, sammenkaldte

Pobellederne i Carthage og andre Steder i Hancock Couuty et Mode i

Raadhuset dersteds den 19de August 1843, og beskikkede en Komite til

Affattelsen af Resolutioner, som tænktes vedtagne af Modet. Denne
Komite bad sig imidlertid fritaget for Udforeisen af dette Hverv, og an-

befalede istedet Beskikkelsen af en Komite, bestaaende af 6 Mænd, til

Affattelsen af Resolutioner og sammes Fremlæggelse for et fremtidigt

Mode. Denne nye Komite blev beskikket og bestod af folgende Mænd:
Walter Bagley, F. J. Bartlett, Stephen Owen, Stephen H. Taylor, Val-

entine Wilson og Joel Weston. Det næste Mode afholdtes den 6te

Septbr., ved hvilket nævnte Komite fremlagde en længere Skrivelse, som
foruden en lang Indledning tillige indbefattede ti Resolutioner, der vare

affattede i et bittert og harmfuldt Sprog og tilstrækkelig robede deres

Hensigter. I en af disse Resolutioner forpligtede de sig paa det Bestem-

teste til at staa hverandre bi ved Josephs Paagribelse, i Tilfælde Myn-
dighederne i Missouri skulde fremkomme med en ny Fordring paa ham
og Guvernoren af Illinois skulde være dem behjælijelig hermed. De
forbandt sig ogsaa til, i Tilfælde af et Sammenstod, at ville hjælpe og

forsvare hverandre til det Yderste. Komiteer nedsattes i de forskjellige

Valgdistrikter med Ordre til at vedligholde en stadig Forbindelse med
Centralkomiteen i Carthage; men dette var ikke Alt, de sogte ogsaa

at faa de omliggende Countier til at antage samme Plan, for saaledes

bedre at kunne fore deres Korstog imod Joseph og de Hellige. Det

skjændigste af Alt var dog Vedtagelsen af en Resolution, der paalagde

Modets Præsident at sætte sig i Forbindelse med Guvernoren af

Missouri, og paa en eller anden Maade faa ham til at fremkomme med en

ny Fordring paa Joseph, i hvilket Tilfælde de vilde gjore Alt for at fuld-

byrde Ordren.

Da Reynolds var vendt tilbage til Missouri, gav han en saadan Be-

retning om Maadeu, hvorpaa han havde forfejlet sin Hensigt med Hen-

syn til at bortfore Joseph, at man i Almindelighed bibragtes den Ansku-

else, at han var bleven slet behandlet af ham og hans Venner. Nogle

begyndte derfor at tale om at holde hele Staten Illinois ansvarlig for Jo-

sephs Losladelse, og truede endog med, at dersom Illinois ikke udlevere-

de ham, vilde der opstaa Forviklinger mellem de to Stater. Missouri

sagde de, vilde have Joseph forhort eller gjore Alt, hvad Konstitutionen

tillod for at indskrænke Samfærdselen mellem Borgerne af de to Stater.

Dette var imidlertid kun Altsammen Ordbram. De vidste meget vel, at

de ikke havde en Skygge af Undskyldning for deres Forsog paa at

arrestere og bortslæbe ham til Missouri; dette i Forbindelse med Bevidst-
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heden om deres egen Brode, hvorfor de fortjente den strængeste Straf,

bragte dem til at fole modfaldne og var det sidste aabne Forsog, de gjor-

de, paa at faa ham i deres Magt.

Troels disse ubehagelige Forhold fortsatte de Hellige deres vanlige

Sysler og foretoge Forbedringer i forskjellige Retninger. Arbejdet paa

Templet skred under Omstændighederne raskt fremad, og den ene ofient-

lige og private Bygning opfortes efter den anden. Staden hævede sig

snart til betydelig Anseelse og kunde allerede rose sig af et Indbygger-

antal paa over 15,000. Evangeliets Forkyndelse i Adspredelsen fortsat-

tes med usvækket Iver, og Missionærer udsendtes til flere forskjellige

Lande.
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EN OG TKEDIVTE KAPITEL.

Joseph erklærer offentlig sin Utilfredshed med Sidney Rigdons Fremgangs-

maade.—Paapeger Nødvendigheden af, at de Hellige blive et selvopholden-

de Samfund.—"The Nauvoo Mansion,"—Tilintetgjor fuldstændig John C.

Calhoons Sofisteri med Hensyn til Læren om Statsrettigheder.—Indsender

en rorende Skrivelse til Indvaanerne af sin Fodestat, Vermont.—Atter et

Exempel paa ulovlig Retsforeise.—Josephs Erklæring om at have en "nær-

staaende Brutus" vækker almindelig Uro hos en Del ledende Mænd.—De
HeUige vedtage efter noie Overvejelse en egen Valgseddel med Joseph som
Kandidat til det forestaaende Pi-æsidentvalg.—Joseph og de Tolv beslutte at

udsende en Undersogelses-Expedition til Klippebjergene.—Yderligere

Vidnesbyrd med Hensyn til Messiæ andet Komme etc.

Den af Sidney Rigdon i den senere Tid tagne Fremgangsmaade var

af en saadan Beskaffenhed, at Joseph var i hoj Grad utilfreds dermed.

Han folte, at han ikke længer kunde opholde ham som en af sine Raad-
givere og onskede at blive ham kvit. Saaledes sagdes der bl. A., at Rig.

don skulde have havt flere Sammenkomster med Guvernor Carlin og An-
dre forat faa Joseph arresteret og overleveret i Missourianernes Hænder,

hvilket imi i lertid Rigdon benægtede paa det Bestemteste og erklærede

at han aldrig havde vexlet et Ord derom med Nogen. I den paafolgende

Oktober Konference blev hans Sag forelagt Folket, for hvem Joseph of-

fentlig udtalte sin Utilfredshed med ham som Raadgiver og sagde, at han

siden deres Flugt fra Missouri ingen virkelig Gavn havde havt af hans

Arbejde. Sidney Rigdon holdt derpaa en længere Tale til sit Forsvar

og sluttede med at appellere til Josephs og de Helliges Medfolelse. De
Hellige rdrtes i hoj Grad over hans Bemærkninger, men Joseph forblev

urokkelig ; at domme efter sin tidligere Erfaring, kunde han ikke længer

stole paa hans Stadighed og Oprigtighed. Josephs Broder Hyrum, saa-

velsom Ældsterne Almon W. Babbitt og William Law, der var Josephs

anden Raadgiver, bade om Skaansel paa hans Vegne, hvorefter William

Marks, der fungerede som Stavens Præsident, foreslog, at Sidney Rigdon

tillodes at beholde sin Stilling som Josephs Raadgiver, hvilket Forslag

derpaa vedtoges, men Joseph rejste sig og sagde: " Jeg har kastet ham af

mine Skuldre og I have atter lagt ham paa mig. I kunne bære ham,

men jeg vil ikke."

Ikke længe efter Afholdelsen af denne Konference holdt Joseph en

Tale, hvori han paapegede Nodvendigheden af, at de Hellige bleve et
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gelvopholdende Samfund og anforte Maaden, hvorpaa dette bedst kunde

ske.

"Der er," sagde han bl. m. A., "altfor mange Kjobmænd iblandt Eder.

Jeg skulde lide at se mere Uld og Raamaterialer istedetfor saameget

fabrikeret Gods, og skulde onske at se Pengene blive bragt hertil og an-

vendt til de Fattiges Betaling for Fabrikationen af Varerne,

Istedetfor at tage andensteds hen og kjobe Varer, lad Pengene blive

i Landet og opkjob Korn, Huder, Hor, Uld og forarbejd det selv. Jeg

erklærer i Herrens, den almægtige Guds Navn, at jeg ikke vil opholde

Andet i Kirken, end hvad der er dydigt, retfærdigt og godt.

Vi kunne ikke opbygge en Stad med Kjobmandsgods. Jeg vilde

ikke lobe efter Kjobmændene, men hellere saae en Smule Hor, selv om jeg

kun havde en Haveplet, og tilvirke Klæde deraf."

Nauvoo blev i de Dage ofte besogt af Fremmede fra forskjellige

Dele af Landet, som af Nysgjerrighed kom for at se Joseph, Folket og

den forunderlige Stad, der var bleven anlagt paa et af de smukkeste

Steder ved Mississippi Floden. Storstedelen af disse toge sædvanlig ind

til Profeten, der aldrig beregnede dem Noget for deres Ophold. Fra

Kirkens Grundlæggelse af havde hans Hus været etHjem og Hvilested for

Tusinder, og hans Familie havde ofte selv været foruden Fode, efterat

have givet Alt, hvad de havde, til Fremmede. Han var en liberal og

ædelmodig Mand, og havde det staaet i hans Magt, vilde det have været

ham en Fornojelse fremdeles at have kunnet udstrække sin Gjæstfrihed

til Enhver, der kom ind under hans Tag, men hans Omstændigheden til-

lode ham det ikke længer. De stadige Forfølgelser, hvorfor han var

udsat, bragte hans Udgifter til at lobe betydelig op og foraarsagede ham

megen Ulejlighed. Af disse Grunde saa han sig nodsaget til for Fremti.

den at aabne et Hotel for Modtagels.en af de Fremmede og gav Stedet

Navn af " The Nauvoo Mansion." Dette bestod af en stor og rummelig

Bygning, som paa den Tid afgav bedre Bekvemmelighed og havde et

rigere forsynet Kjokken end noget andet Hotel ved Ovre-Mississippi. En

af Mursten for Hotellets Brug solid opfort Stald afgav tillige Staldrum

for 75 Heste foruden Plads til Opbevaringen af den fornodne Furage for

nævnte Antal Dyr.
*' The Mansion" aabnedes omtrent i Midten af November 1843,

men allerede i Begyndelsen af det paafolgende Aar overdrog han dets

Bestyrelse til Ebenezer Robinson, der mod en aarlig Afgift lejede det

Hele med Undtagelse af tre Værelser, som Joseph forbeholdt sig til sin

og Families private Brug.

I November 1843 tilskrev han de forskjellige Kandidater til de

Forenede Staters Præsidentembede for at forhore sig om, hvad deres Fo-

lelser var med Hensyn til de Hellige som et Folk og hvad de agtede at

gjore for at udjævne den^Skade, de Hellige havde lidt i Missouri. Navne-
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ne paa disse Kandidater vare : John C. Calhoun, Lewis Cass, Richard
M. Johnson, Henry Clay og Martin Van Bureu. John C. Calhouns
Svar var særlig karakteristisk, flan var Nationens forste og mest frem-

ragende Talsmand for Læren om Statsrettigheder og svarede i Korthed,

at dersom han blev valgt, vilde han bestræbe sig paa at fore Regjeringen

overensstemmende med de Forenede Staters Konstitution og Love, og da
disse ikke gjorde nogen Forskjel mellem Borgere af forskjellige Troesbe-

kjendelser, vilde han heller ikke gjore nogen ;
" men,'' tilfojede han, "da

De hentyder til Sagen i Missouri, noder Oprigtighed mig til at gjentage,

hvad jeg sagde Dem i Washington, at ifolge mine Anskuelser vedkom-

mer Sagen ikke Forbundsregjeriugen,hvis Magt er indskrænket og bestemt."

Joseph sendte ham en Skrivelse som Svar paa dette Brev, hvori han

saa fuldstændig tilintetgjorde Calhouns Sofisteri, at hvorsomhelst den læs-

tes—og den vandt en meget vid Udbredelse—blev man slagen af den

store Modsætning mellem Calhouns snævre og indskrænkede Begreber

med Hensyn til Forbundsregjeringens Myndighed og de brede patriotiske

og virkelig nationale Anskuelser, som Joseph nærede.

Med Hensyn til Læren om Statsrettigheder bemærkede Joseph : "Denne

Lære tjener kun til at opfostre en vilkaarlig Pobel. Den er et forraadnet

Aadsel—en Stank, som vil opstige som et Stankoffer for den Almægtige.

De skulle blive undertrykte, ligesom de have undertrykt os, ikke af

"Mormoner," men Andre, som ere ved Magten. De skulle drikke et

Drikoffer—den bitreste Bærme—ikke ved "Mormonernes" Haand, men

en slettere Kilde end dem selv. Gud skal forbande dem."

Ifolge Calhouns Theori havde Forbundsregjeringen ingen Ret til at

blande sig i nogen enkelt Stats Anliggender, langt mindre holde nogen

enkelt Stat ansvarlig for dens Handlemaade ligeoverfor Individer eller

Samfund. Det er indlysende, at en saadan Lære tilintetgjor selve Konsti-

tutionens Grundvold og aabner Doren vidt for Uenighed, Strid og Bor-

gerkrig. Dersom en saadan Anskuelse var rigtig, vilde Konstitutionen

være til ingensomhelst Nytte. Den saa hojt lovpriste Union vilde kun

være en Samling af uafhængige Stater, hvori hver enkelt vilde beholde

sin Suverænitet og naarsomhelst kunne byde Hovedregjeringen Trods-

I Besiddelse af s^adanne Anskuelser var det ikke saa underligt, at Cal-

houn mente, at Forbundsregjeringen ingen Ret havde til at give de Hel-

lige Oprejsning for de mod dem begaaede Forseelser i Missouri. Ifolge

hans Lære var sidstnævnte Stat fuldstændig uafhængig og maatte over-

lades til sig selv, hvad dens Bedømmelse af Ret og Retfærdighed ved Af-

straffelsen af Forbrydelser, der maatte være begaaede inden dens Om.

raade, angik. Dersom Guvernoren og Statens Embedsmænd skulde finde

for godt at træde Lovene under Fodder, anfore Pobelhobe, myrde, plyndre

og udrydde en hel Del af dens Borgere i Lighed med, hvad der var

vederfaret de Sidste-Dages Hellige, kunde Forbundsregjeringen Ingen-

z
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ting gjore for at forhindre det, og der vilde intetsomhulst Middel være

mod disse Ondei*.

Ifolge haus Lære var Benævnelsen Borger af de Forenede Stater af

ingensomhelst Værdi. Den enkelte Person var Borger af den Stat, hvor

det traf sig, at han boede, men kunde ikke gjore Fordring paa Erstatning

af Hovedregjeringcn for Krænkelser, der maatte være begaaede af en

selvstændig Stat, medmindre sidstnævnte selv valgte at give den foruodne

Oprejsning. Som Folge heraf troede han ogsaa, at en Stat havde fuld

Ret, naarsomhelst den onskede, til at træde ud af Unionen eller med an-

dre Ord oplose Forbundet. Hans Anskuelser om dette Punkt vandt

betydelig Tilslutning blandt Borgerde i de sydlige Stater, og Syd-Karo-

lina, der var hans Fodestat, udforte endog praktisk hans Lære, da dea

som bekjendt i December 1860 vedtog Bestemmelsen om dens Udtrædelse

af Unionen og derved ligefrem gjorde Opror mod Forbundsregjeringen.

Selv dode hun for Udtrædelsen fandt Sted, men i de Lærdomme, han

ul bredte, efterlod han sit ulykkelige Fædreland en sorgelig og hojst be-

klagelig Arv.

Josephs Anskuelser vare ganske det Modsatte af Calhouns. Hans

Lære var, at de Forenede Staters Konstitution dannede en Regjering og

ikke blot et Forbund. Hver enkelt Stat havde frivillig givet Afkald paa

saameget af sin Magt, at de alle i Forening udgjorde een fælles Nation;

folgelig havde de ikke beholdt hele deres Selvstændighed, men havde op-

givet flere væsentlige Punkter i samme til Fordel for Forbundsregjeringen.

Enhver Stats Borgere skyldte allerforsl Troskab mod de Forenede Sta-^

ters Regjering—kun disse bare det stolte og værdige Navn af amerikan.

ske Borgere, og dersom nogen af dem blev berovet sine Rettigheder for-

medelst Lovenes slette Forvaltning eller paa Grund af Pobelvold i deu

Stat, hvor han boede, havde han Ret til at appellere til Forbundsregjerin-

gen; og dersom hans Sag var retfærdig, havde Hovedregjeringen den

Dodvfcudige Myndighed til at gjeuindsætte ham i hans Rettigheder, selv

om det tog hele Unionens Styrke til at gjore det. For at bruge hans eget

udtryksfulde Sprog: "Dersom Hovedregjeringen ingen Magt har til at

gjenskjænke fordrevne Borgere deres Rettigheder, fodes og opfostres der

et Monstrum af en Hykler paa Folkets surterhvervede Bekostning."

Havde hans Anskuelser om dette Punkt havt Indflydelse paa Præsi-

denten og Kongressen, vilde den paafolgende skrækkelige Krig maaske

være bleven undgaaet, thi Lovens Overhøjhed og Forbundsregjeringens

Myndighed vilde være bleven hævdet og Missouri bleven lært en Lexie,

som vilde have havt en gavnlig Indflydelse paa enhver Hylder af saakaldte

Statsrettigheder i Landet. Men den Vankelmodighed, Ubestemthed og

Uærlighed, der dengang i saa hoj en Grad besjælede Mænd i hoje Stillin-

ger, forhindrede dette, og hvad have Folgerne været? En frygtelig

Krig har hærjet Landet, Tusinder paa Tusinders Blod er bleven udgydt>
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Sorg og Elendighed har været udbredt over det ganske Land og Enden er

endnu ikke kommen. Med Sandhed sagde Joseph, at om de Sidste-Da-

ges Hellige ikke bleve gjenskjænkede alle deres Rettigheder og erstattede

for alle deres Tab, vilde Gud komme frem af sit Skjulested og revse den-

ne Nation med en svar Revselse, ja en fortornet Guds retfærdige Vrede
skulde hjemsoge Nationen med ligesaa nr.egen Kummer og Ve, som
Frihedens Zefyr tidligere havde gjennem viftet Landet med Glæde og Fryd.

Flere af Ældsterne indsendte Bouskrivelser til deres respektive Fo-
destater, hvori de paa en kraftig og rorende Maade fremsatte den Uret og

LTndertrykkelse, der var bleven dem tilfojet af Staten Missouri. Joseph

skrev selv en rorende Skrivelse til Indvaanerne af sin Fodestat, Vermont.

Efterat have givet en Skitse af deres Lidelser, sagde han:

"Efter derfor gjentagende Gange at have gjort Forsog paa at erholde

Oprejsning ved Landets Domstole, hvortil Enhver ifolge Rettens Regler

i lignende Tilfælde henvender sig, nodes jeg til at appellere til min Fode'

stats Ære og Patriotisme—til de "gronne Bjergdrenges" Hojsind og Tap-

perhed ; thi naarsomhelst gjennem Verdens forskjellige Tidsaldre en Na-

tion, et Rige, en Stat, en Familie eller et Individ er bleven tilfojet For-

nærmelse eller Skade af en overlegen Magt, har det været Skik og Brug
medmindre Oprejsning strax har fundet Sted, at paakalde Vennei-s Hjælp

til Oprettelsen af det Skete. * * *

Med alle disse Kjendsgierninger for mig og besjælet af en oprigtig

Attraa efter at forbedre de Fattiges og Ulykkeliges Stilling blandt Men-
neskene og om muligt bevæge Enhver til at omvende sig og gjore bedre,

samt med den faste Forsikring, at Gud vil belonne de Retfærdige, er jeg

bleven ledet til at opfordre min Fodestat til "en Forening af alle oprig-

tige Mænd"' og appellere til de "gronne Bjergdrenges" Ædelmodighed

for paa enhver lovlig Maade og ved ethvert lovligt Middel at være mig be-

hjælpelig med at erholde Oprejsning af Missouri, ikke alene for de

Ejendele, den har stjaalet og konfiskeret, de Mord, den har begaaet

blandt vore Venner eller for vor Uddrivelse af Staten, men for tillige at

ydmyge og revse eller fornedre den paa Grund af den Skjændsel, den

har paafort vor konstitutionelle Frihed, indtil den har udsonet for sine

Synder. * * *

Jeg anraaber de "gronne Bjergdrenge" i min Fodestat om at rejse sig

i deres Vælde som kraftige Frimænd og ved ethvert hæderligt Middel

hjælpe til at bringe Missouri for Retfærdighedens Domstol. Og dersom der

endnu er en Hvisken af en Ethan Allens Aand eller et Glimt af en General

Starks Skygge, da lad den blande sig med vor Æresfolelse og opflamme

vore Hjerter til Forsvar for den lidende Uskyldigheds Sag, for vort

vanærede Lands Anseelse og for Guds Æres Skyld; og dersom Missouri

—blodbestænkte Missouri—undgaar den Straf, dens Brode fortjener, eller

den Hævn, den med Rette tilkommer, da lad al Jorden bevidne, at
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Vermont er en Hykler, en Kujon, og denne Nation politiske Demagogers

Mistbænk.

Jeg g]6r denne Opfordring til Frihedens Sonuer i min Fodestat for

at erholde Hjælp til at omstyrte syndige Mænds ugudelige Planer. Jeg

gjor det for at standse Pobelens Voldsgjerninger, Jeg gjor det for at

beskjæmme ugudelige Mænds vanhellige Indflydelse. Jeg gjor det for

at hævne den Skade, der er bleven et uskyldigt, harmlost Folk tilfojet af

en lovlos og barbarisk Stat. Jeg gjor det for at erholde Ret, hvor Lovene

trodses. Jeg gjor det for at vise Præsidenter, Guvernorer og Regenter

Forsigtighed. Jeg gjor det for at vise hæderlige Mænd Betænksomhed.

Jeg gjor det for at lære Senatorer Visdom. Jeg gjor det for at lære

Dommere Retfærdighed. Jeg gjor det for at vise Gejstlige Dydens Vej

og vende denne Nations Hjerter til den rene og uforfalskede Religions

sande Principer og Lære, paa det at den maa undgaa de Ugudeliges Skjæb-

ne; og Jesus Kristus, Guds Son, er min store Raadgiver."

Det Had, som Indvaanerne af Missouri nærede for de Hellige, var

dybt og indgroet, og viste sig ved den mindste Lejlighed. En Mand
ved Navn McCoy af Clark County, Missouri, beskyldte saaledes et ]\led-

lem af Kirken ved Navn Daniel Avery for at have stjaalet en Hest og

et Fol fra ham. Istedetfor paa sædvanlig Maade at indlede Sogsmaal

imod Avery for hans formodede Forbrydelse, kom McCoy og en Del af

hans Venner over fra Missouri for at fange og bortfore ham til denne

Stat. Det lykkedes dem ogsaa ved List at fange og bortfore hans Son

Philander Avery, hvis Liv efter Ankomsten til Missouri saa ofte var

bleven truet af disse Banditer, at de tilsidst fik ham til at sige, hvad de

netop onskede, nemlig , at hans Fader var skyldig.

Efterat have udstaaet megen Forhaanelse i Missouri, blev Daniel

Avery omsider losladt og vendte derpaa tilbage til sit Hjem i Illinois;

hans Forfolgere bleve imidlertid aldrig kaldte til Regnskab for deres

ulovlige Fremgangsmaade, og Guvernor Ford tog kun ringe Notits af det

Forefaldne. Det havde været hans Pligt som Guvernor at lade Missourf

forstaa, at dens Indbyggere ikke uden videre kunde overskride Grænd-

sen og bortrove Personer i aabenbar Krænkelse af al Lov, uden at frem-

kalde Staten Illinois's berettigede Harme. Men istedetfor at handle som

en Mand og udfore en simpel, bydende Pligt, tilskrev han Joseph som

folger

:

"Jeg vil raade Eders Borgere til at forholde sig ganske rolige over-

for Befolkningen i Missouri. De burde vide, at i etvert Land er man
udsat for at lide Skade, som Loven er sen til at oprette og som maaske al-

drig bliver oprettet i dette Liv. Denne Kjendsgjerning er dog aldrig bleven

anseet som retfærdiggjorende for Begaaelsen af Uret og har naturligvis

aldrig fundet Bekræftelse ved Loven."

Det Ufornuftige og hojst Urimelige i en Bemærkning som denne,



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 389

ytret af en Statens forste Embedsmand og Lovens (burde være) ubojelige

Haandhæver, er indlysende for Enhver og bebover ingen Forklaring.

Den 29de December 1843 havde Byraadet i Xauvoo et Mode, ved

hvilket 40 Mænd, der skulde fungere som Stadens offentlige Politi, frem-

modte og bleve tagne i Ed. I dette Mode sagde Joseph bl. A.:

"Jeg er udsat for langt storre Fare fra Forrædere iblandt os selv end

fra Fjender udenom, uagtet mit Liv i mange Aar har været efterstræbt

saavel af de civile og militære Myndigheder som af Præster og Andre i

Missouri; og dersom jeg kan undgaa Snigmorderes fortrædelige Forræderi,

kan jeg leve som Cæsar kunde have levet, var det ikke for en nærstaaende

Brutm. Jeg har været forraadt af foregivne Venner, Alle mine Fjen-

der paa den ganske Jord kunne brole og anstrænge sig af alle Kræfter

for at afstedkomme min Dod, men de kunne Intet udrette, medmindre

Nogle, som ere iblandt os og som nyde vort Selskab, have været med os i

vore Raad, deltaget i vor Fortrolighed, taget os i Haanden, kaldet os

Brodre og hilset os med et Kys, forene sig med vore Fjender, forvandle

vore Dyder til Fejl og ved Falskhed og List opflamme deres Vrede og

Harme imod os og bringe deres forenede Hævn over vore Hoveder. Yp-

perstepræsternes og de Ældstes Ramaskrig imod Frelseren, kunde ikke

neddrage den jodiske ^N^ations Harme over hans Hoved og derved bevirke

Guds Sons Korsfæstelse, forend Judas sagde til dem: "Den, som jeg kys-

ser, ham er det; griber ham " Judas var en af de tolv Apostler, ja end-

og deres Kasserer, og dyppede med deres Herre i Fadet, og formedelst

hans Forræderi blev Korsfæstelsen iværksat ; vi have nu en Judas iblandt

os.

Disse Bemærkninger af Joseph kom snart William Law,hans anden

Raadgiver, for Ore. Law fortalte Broder Hyrum, at Politiet skulde

være bleven tilsvoret af Joseph til hemmelig at rydde ham afvejen inden

tre Maaneder. Paa Grund af denne Ytring blev et specielt Mode af

Byraadet afholdt, ved hvilket William Law selv var tilstede. Han an-

forte her under Ed, at det var bleven ham fortalt, at nogle af Politiet

havde havt en anden Ed foreskrevet dem foruden den, de havde aflagt of-

fentlig. En af Betjentene havde nemlig sagt, at der var en Judas i Jo-

sephs Kabinet—En, som stod ham nærmest og som man maatte tage

Vare paa og ikke tillade at gaa ud i Verden, thi han var ikke alene en

Forræder ligesom Judas, men en Snigmorder ligesom Brutus.

Efterat William Law havde afgivet sin Beretning, forklarede Jo-

seph, hvorfor han havde sagt, som han gjorde. O. P. Rockwell havde

bragt den Efterretning til Nauvoo, at hans Fjender vare fast bestemte

paa at faa ham i deres Magt og siden ryddet afvejen, haabende derved at

kunne omstyrte Værket. For at kunne udfore dette, havde de sikret

sig nogle af hans mest fortrolige Venners Bistand, hvis Hengivenhed og

Troskab han knapt kunde betvivle. Det var ikke deres Hensigt at faa
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ham stillet for et Forhor, men paa eu eller anden Maade strax ryddet af-

vejen. Dersom de ikke selv kunde faa ham i deres Magt, havde de en

Mand i Nauvoo, som nok skulde bringe ham frem.

Hele Dagen optoges med at forhore Vidner og undersogé Sagen.

William Law krydsexaminerede Vidnerne^ indtil han syntes tilfreds-

Resultatet viste, at han kun havde næret en indbildt Frygt, og for han

gik, tog han Joseph i Haanden og erklærede, at han ikke troede et Ord af

det Hele, men vilde være Joseph tro indtil Dodeu og kaldte hele Raadet

og Politiet til Vidne paa sin Erklæring.

Sagen endte imidlertid ikke hermed. Josephs Erklæring om at have

en "nærstaaende Brutus" vakte almindelig Uro hos en Del ledende

Mænd, der vare svage i Troen og i Hemmelighed konspirerede imod

ham. William Marks, der var Præsident for Nauvoo Stav, var den

næste, der blev alarmeret ; og da William Laws Frygt ogsaa var vendt

tilbage, foregave de begge at være bange for sit Liv.

En Mand ved Navn Leonard Soby, som siden faldt fra, havde for-

talt Marks, at hans Liv var ifare. Det var om Vinteren og Vejret var

meget koldt. En eller Anden havde antændt et Baal paa Bredden af

Floden ligeoverfor Wm. Marks Hus. Ikke saasnart havde Marks op-

daget Ilden, for han blev forskrækket og sluttede, at han maatte være

den Brutus, hvortil Joseph havde hentydet. Plaget af denne Frygt, laa

han derfor vaagen hele Natten. Hans ophidsede Fantasi indgav ham
den Tanke, at der maatte være en vis Hensigt forljundea med Antændelsen

af dette Baal paa ovennævnte Sted, og denne Hensigt maatte være at give

Politiet Lys til at se og dræbe ham 1 Næste Morgen skyndte han sig hen til

Joseph, gav en Beretning om det Skete, udtrykte sin Frygt for ham og

forlangte, at et andet Mode af Byraadet skulde sammenkaldes. Dette

fandt derpaa Sted den 5te Januar 1844.

Politiet blev taget i Ed, og alle de Vidner, der kunde tilvejebringes

krydsexamineredes, men med det samme Resultat som forhen. Der var

ikke den mindste Grund til Frygt, og det viste sig senere, at deres Æng-
stelse snarere havde sin Oprindelse i deres egne fordærvede Hjerter end i

Politiets Handlemaade. De vare Mænd, der havde tabt Guds Aand og

befandt sig i Morke, hvisaarsag de vare fulde af Frygt og endog mis-

tænkte Guds Tjener og Profet samt deres bedste og nærmeste Venner.

" Hvad kan der være ivejen med disse Mænd," skriver Joseph. " Er

det, fordi de Ugudelige fly, naar Ingen forfolger, fordi trufne Duer altid

flagre og et synkende Menneske griber efter det forste det bedste Halm-

straa eller at Præsidenterne Law og Marks virkelig ere Forrædere mod
Kirken, eftersom mine Bemærkninger skulde foraarsage en saadan Bevæ-

gelse i deres Sind ? Kan det være muligt, at den Forræder, som Porter

Rockwell melder skal staa i Forbindelse med mine Fjender i Missouri,

virkeligeren af mit eget Kvorum? Byens Indvaanere ere bestyrtede,
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** Er det muligt, at Broder Law eller Broder Marks er eu Forræder og

\filde udlevere Broder Joseph til haus Fjeuder i Missouri ?
" Hvis ikke,

hvad er saa Meningen af alt dette ? " Den Retfærdige er frimodig som

Loven."

For Raadet hævedes, ytrede Wilsou Law, William Laws Broder og

af samme Aand som han :
" Jeg er Josephs Veu ; han har ikke eu bedre

Ven i Verden
;
jeg er rede til at nedlægge mit Liv for ham." Medens

hans ytrede dette, var hans Hjerte fuld af Apostasiens Aand og han stod

i Ledtog med Josephs Fjeuder, rede til uaarsomhelst at forraade ham i

deres Hænder. Foruden disse var der mange Andre, hvoriblandt Dr.

Foster, Francis M. og Chauncy L. Higbee, der i Navnet vare Medlem-

mer af Kirken, men som i deres Hjerter vare bitre Apostater og hemme-

ligen sogte at opmuntre Kirkens Fjender til paauy at sikre sig Joseph-

Aarsagen til dette deres Frafald var dels deres egen Slethed og Ugude-

lighed, dels deres Fordomsfuldhed mod de Lærdomme Herrens Tjener

forkyndte. Med Hensyn til denne Gjeustaud siger Joseph i en Tale, som

han holdt den 20de Januar 1844

:

"Jeg har sogt i en Række af Aar at berede de Helliges Sind for

Modtagelsen af de Ting, der vedrore Herren, men det hænder ofte, at

vi se nogle af dem, som have opofret Alt for Guds Gjernings Skyld,

springe istykker som Glas, saasuart Noget kommer i Modstrid til deres

Traditioner, og kunne saaledes slet ikke bestaa Ilden, Hvormauge der

vil blive istand til at adlyde en celestial Lov, gaa igjenuem og annamme

deres Ophojelse, er mere end jeg kan sige, eftersom Mauge ere kaldte,

men Faa udvalgte."

Den 29de Januar 1844 blev et politisk Mode afholdt i Nauvoo, for

særlig at tage under Overvejelse de Helliges Fremgangsmaade under det

forestaaende Valg af en Præsident for de Forenede Stater. Der var for

Ojeblikket to Kandidater til Embedet, nemlig d'Hrr. Martin Van

Buren og Henry Clay, der begge havde vist sig uværdige til de Helliges

Tillid. Saaledes skriver Joseph :

"Det er moralsk umuligt for dette Folk, i Retfærdighed mod sig

selv, at stemme for Præsident Van Burens Gjenvalg, eftersom han er den

Mand, der kriminelt forsomte sin Pligt som Landets hojeste Embeds-

mand, da han paa en kold og hjertelos Maade tilbageviste de Helliges

Bon*om Hjælp i Missouri Urolighederne. Hans oprorende Svar brænder

som en Ild i enhver sand Frihedsven* Bryst :
" Eders Sag er retfærdig,

men jeg kan Intet gjore for Eder."

Hvad Hr. Clay angaar, staa hans Folelser og kolde Foragt for Fol-

kets Rettigheder tilfulde præget i haus Svar: "De gjorde bedre i at drage

til Oregon," hvilket er nok til at forhindre enhver sand Elsker af vore

konstitutionelle Rettigheder til at give ham sin Stemme.

Det blev dertor foreslaaet af Ældste Willard Richards og eustem-
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mig vedtaget af Modet, at "vi ville have en egen Valgseddel, at Joseph

Smith bliver vor Kandidat til næste Præsidentvalg og at vi bruge et-

hvert hæderligt Middel, der staar til vor Raadighed, for at sikre os hans

Valg."

Kort derefter udgav Joseph et Flyveskrift, betitlet "Anskuelser

med Hensyn til" Forbundsregjeriugens Magt og Politik," hvori han paa

en klar og anskuelig Maade behandlede Tidens brændende Sporgsmaal

og heri loste sin Opgave til de Helliges fuldkomne Tilfredshed. Vare

de Forslag og Forholdsregler, som han deri foreslog, blevne antagne og

udforte af den amerikanske Nation, vilde den paafolgende Krigs Kæds.

ler være blevne undgaaede og Hundreder af Tusinders Liv sparede, thi

der vilde i saa Tilfælde ingen Borgerkrig have fundet Sted, og de skræk-

kelige Onder, der ledsagede den, vilde aldrig have været kjendte ; men

han stred torgjæves.

De tolv Apostler og ledende Ældster udsendtes i alle Retninger

gjennem de Forenede Stater for at hverve Stemmer, holde Taler og paa

samme Tid forkynde Evangeliet samt opmuntre Folket til Opretholdelse

af Lovene og Undertrykkelse af Pobelvold. Det blev dem tillige paa-

lagt at fortælle Folket, hvor de kom, at man havde havt Whig- og Demo-

krat-Præsidenter længe nok, og at det var en Præsident for de Forenede

Stater, man nu onskede. Joseph sagde, at han agtede ikke selv at rejse

omkring og virke for sit Valg, men overlod dette til Ældsterne, da han

mente, der var Veltalenhed nok i Kirken til at bringe ham paa Præsi-

dentstolen.

Ved et politisk Mode, som blev afholdt kort efter hans Indstilling

som Kandidat til Præsidentvalget, forklarede Joseph Aarsagen, hvorfor

han tillod sit Navn at blive brugt i denne Forbindelse saaledes

:

" Jeg skulde ikke paa nogen Maade have tilladt mit Navn at blive

brugt af mine Venner som Præsident for de Forenede Stater eller som

Kandidat for dette Embede, dersom jeg og mine Venner kunde have

havt det Privilegium at nyde vore civile og religiose Rettigheder som

amerikanske Borgere, ja de Rettigheder, som Konstitutionen uden For-

skjel garanterer enhver af dens Borgere. Men dette have vi som et Folk

været nægtet fra Begyndelsen. Forfolgelse har Tid efter anden rullet

over vore Hoveder fra visse Dele af de Forenede Stater ligesom Torden-

skrald paa Grund af vor Religion, men endnu er ingen Del af Re-

gjeringen kommen os til Undsætning. Og i Betragtning af disse Ting,

anser jeg det for min Rettighed at erholde, hvad Indfyldelse og Magt jeg

lovligeu kan til Beskyttelse af krænket Dyd og Uksyldighed ; og om jeg

mister Livet i en god Sag, er jeg villig under mine Bestræbelser for at

opretholde de Forenede Staters Konstitution og Love, til frit at blive

ofret paa Sandhedens, Dydens og Retfærdighedens Alter, om saa gjores

fornodent, for Menneskeslægtens almindelige Vel."



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 393

Imidlertid vare Kirkens Fjender heller ikke uvirksomme. Den 17de

Februar afholdt de et Mode i Carthage for nojere at overveje, hvorledes

de skulde kunne iværksætte de Helliges Uddrivelse af Staten. Blandt

andre Bestemmelser, som her vedtoges, var ogsaa den, at fastsætte forst-

kommende 9de Marts som en almindelig Faste- og Bededag, og de From-
me af enhver Benævnelse opfordredes til at "bede den almægtige Gud
om snarlig at bringe den falske Profet, Joseph Smith, til dyb Omvendelse

eller statuere et advarende Exempel paa ham og hans fornemste Med-
skyldige!

"

Josephs Tanker dvælede ofte ved Fremtiden og de Helliges Nedsæt-

i Klippebjergene, hvor han havde profeteret, at de skulde blive et mæg-
tigt Folk. Den 20de Februar finde vi ham saaledes i Raad med de Tolv

angaaende Udsendelsen af en Expedition for at undersoge Kalifornien og

Oregon, og udvælge et passende Bosted for de Hellige, "hvor," skriver

han, "vi kunne bygge en Stad paa eu Dag, og hvorira Djævelen ikke

han grave os ud; der ville vi bo i et sundt Klima og kunne leve, saa-

længe vi ville."

I et paafolgeude Mode bemærkede han videre angaaende denne Un-

dersogelses-Expedition:

"Send 25 Mænd og lad dem forkynde Evangeliet, hvorsomhelst de

drage. Lad den Mand gaa, som kan tilvejebringe 500 Dollars, eu god

Hest og et Muldyr, et dobbeltlobet Gevær, en Riffel og et andet glatlobet

Skydevaaben, en Sadel og et Bidsel, et Par Revolvere, en Jagtkniv og

en god Sabel. Udnævn en Leder og lad ham tage ud og hverve Frivil-

lige. Jeg vil, at enhver Mand, der gaar, skal være en Konge og en

Præst, thi naar han kommer op paa Bjergene, kan han maaske onske at

at ville tale med sin Gud, og naar han befinder sig blandt de hedenske

Stammer, maa han kunne regjere osv. Dersom vi ikke faa Frivillige

nok, saa vent, indtil Valget har fundet Sted."

Den 25de Febr. 1844 profeterede Joseph for en offentlig Forsamling

af Hellige, at inden fem Aar skulde de være udenfor deres Fjenders

Magt, og opfordrede Brodrene til at nedskrive denne Forudsigelse, saa at

naar den opfyldtes, de ikke skulde behove at sige, at de havde glemt den.

Hans Ord opfyldtes paa det Bogstaveligste. Inden fem Aar vare omme,

havde Pobelvældet raset saa voldsomt i l!^auvoo, at denne Stad maatte

rommes af de Hellige, som derpaa flygtede ud i Orkeuen og efterhaanden

fandt et Asyl blandt Klippebjergene i Vest, hvor de kunde bo i Tryghed

og Fred, uantastede af deres bitre og uforsonlige Fjender.

Den 7de Marts afholdtes en Forsamling indenfor Tempelmurene i

Nauvoo, hvor foruden Joseph selv, Patriark Hyrum Smith, Præsident

Brigham Young og syv af de Tolv samt Tempelkomiteen og ea. 8,000

Hellige vare nærværende. Hentydende til et Brev, som var bleven til-

eodt et af Bladene i Ost og hvori det anfortes, at Templet ikke kunde
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fuldendes paa Grund af, at det kostede forineget, sagde han: '< Hvem
veed ikke, at vi kunne bringe Bygningen under Tag iaar, om vi ville.

Ved at overfore vore Midler fra Nauvoo Hus og fordoble vor Flid, kun-

ne vi gjore det.'

I Lobet af sine Bemærkninger berorte han ogsaa de ladv^endinger,

der af fremragende Statsmænd vare blevne anforte mod Texas's Optagel-

se i Unionen, navnlig med Hensyn til Slaveriet, men efter hans Mening

var denne Omstændighed netop Grunden, hvorfor den burde optages.

"Syden," sagde han, "holder Ligevægten i siu Haand, og ved at optage

Texas, kunde dette Onde raades Bod paa. Saasnart Texas var bleven

en Stat i Unionen, vilde jeg frigjore Slaverne i to eller tre Stater mod
at holde deres Ejere skadeslose og sende Negrene til Texas og fra Texas

til Mexico, hvor Alle ere lige. Og dersom dette ikke var tilstrækkeligt,

vilde jeg besoge Kanada og annektere det."

Paa denne Tid var der en Mand ved Navn Miller, efter hvem Mille

-

riterne have Navn, som prædikede vidt og bredt i de ostlige Stater, at

Jesu Komme var nær forhaaudeu. Han folte sig saa overbevist herom

og foregav at vide saa noje Besked, at han endog angav Dagen, da denne

interessante Begivenhed skulde finde Sted, og beordrede de Troende til at

holde sig rede og iforte lange hvide Klæder længselsfuldt oppebie den be-

stemte Dag. Denne oprandt og forsvandt, men Frelseren kom ikke.

Baade Miller og haus Tilhængere folte sig skuffede. I en Tale, som Jo-

seph holdt den 10de Marts, gav dette ham Anledning til at gjore folgen-

de Bemærkninger:

"Jeg har adspurgt Herren angaaende hans Komme, og medens jeg

bad til ham, gav han mig et Tegn og sagde: "I Noæ Dage satte jeg en

Bue paa Himmelen til et Tegn og Vidnesbyrd om, at i hvilket Aar

denne Bue kunde ses, vilde Herren ikke komme, og der skulde være

Saatid og Hot^ttid som sædvanlig, men naar Buen ikke længer ses, skal

det være et Tegn paa, at der vil blive Hunger, Pestilentse og stor Elendig-

hed blandt Nationerne og at Mæssiæ Komme ikke er meget fjern."

Jeg vil imidlertid paatage mig det Ansvar og profetere i Herrens

Navn, at Kristus vil ikke komme i dette Aar, som Fader Miller har for-

udsagt, thi vi have have seet Buen ; og jeg profeterer ogsaa i Herrens

Navn, at Kristus vil ikke komme i Lobet affyrretyve Aar; og saasandt

Gud nogensinde talte ved min Mund, vil han ikke komme i dette Tids-

rum. Brodre, naar I gaa hjem, da nedskriv dette, saa at det maa erindres."

Offentliggj oreisen af Josephs Navn som Kandidat for Præsidentvær-

digheden fremkaldte en Mængde varierende Udtalelser i Landets forskjel-

lige Blade, hvoraf nogle vare meget gunstige ; saaledes fremhævedes

navnlig Josephs aabne og frie Erklæring af hans Anskuelser som en slaa-

ende Modsætning til de andre Kandidaters skjulte og hemmelighedsfulde

Politik. Det var en almindelig Skik dengang og er endnu for en Del
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Tilfældet i flere af Forbundets Stater, at naar Rejsende befandt sig om-

bord paa Dampskibe eller paa Jernbaner, kastede de deres Stemme for

den eller de Kandidater, hvem de foretrak. I Foraaret 1844 blev den-

ne Skik ofte benyttet af Passagerer paa Dampskibe, der besejlede Missis-

sippi Floden, og i mango Tilfælde blev et Flertal af Stemmer kastet til

Josephs Fordel. Men uagtet nogle af Bladene, som anfcirt, skrev rosen-

de Artikler om Josephs politiske Anskuelser, saa skete dog dette kun
undtagelsesvis. Der var saaledes tre Klasser af Mænd, af hvem Joseph

ikke kunde vente nogen Gunst, Han havde aldrig nogensinde nydt en

hæderlig eller ordentlig Behandling af nogen af dem som en Klasse be-

tragtet, og paa den Tid, hvorom vi skrive, vai'e de særlig bange for hans

Indflydelse og havde besluttet at gjore Alt, for at hindre hans Fremgang.

Disse tre Klasser vare Præster, Redaktorer og Politikere. Præsterne

vidste fuldt vel, at dersom hans Bestræbelser lykkedes, stode de ifare for

at miste deres fede Embeder og svore ham derfor Fjendskab paa Liv og

Dod, De andre to Klasser vare bange for at miste deres Popularitet og

leflede desaarsag for baade Præster og Folk.

Men alle disse Mænds forenede Fjendskab havde dog Intet at betyde

mod det Had, som Apostaterne i de Dage nærede for Joseph og Guds

Værk, Foruden dem, der aabenlyst bekjæmpede Joseph, var der Mange

som fremdeles stode som Medlemmer af Kirken, men som hemmeligen

sympathiserede med disse Mænd og stode i Ledtog med dem. De mest

fremragende blandt disse vare Sidney Rigdon, William Marks og Austin

A. Cowles. Josephs Aspireren til Præsidentværdigheden var en Torn i

alle disse Mænds Ojne. Han var jo en ung Mand, endnu kun 38 Aar

gammel, og om det ikke lykkedes ham denne Gang at naa sit Maal, kun-

de man jo ikke vide, hvad der vilde ske i Fremtiden; Tanken herom var

dem hojst utaalelig.

En anden Omstændighed, som storligen forogede Apostaternes Bit-

terhed mod ham, var Aabenbarelseu af det celestiale Ægteskab. Law og

Andre vare bekjendte hermed. Joseph vidste meget vel, hvilke Folger

han paadrog sig ved Forkyndelsen af denne Lære ; han vidste, at han

gjorde det med Fare for sit Liv, men han frygtede ikke. Fra Værkets

Begyndels af havde han frygtlos trodset Doden og han veg ej heller nu

tilbage.

Der var intet Princip, han havde fremfort, som var Flertallet af

Menneskene velkomment, Saadanne Priuciper, som den kristne Verden

længe havde antaget, saasom Tro paa Kristum, Omvendelse fra Synd etc,

foretrak man at hore fra andre Læber end haus, medens de Ting, han

fremsatte og som forekom dem nye, forkastedes af Storstedelen af Men-

neskene. Han var dtrfor vel bekjeudt med alle de^Omstændigheder, der

vare forbundne med Sandhedens Forkyndelse for en saa vantro og for-

domsfuld Slægt som denne. Den Almægtige havde ledet ham fremad
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Skridt for Skridt, indtil den passende Tid var kommen, da det ophojede

Princip om evigt Ægteskab, evig Formerelse og den Vej, hvorpaa Men-

nesket skulde vandre for at blive ophojet i Guds Nærværelse, skulde

aabenbares. Ingen Dodelig kunde have udvist storre Hengivenhed for

Gud og Sandheden end den, Joseph i de Dage tilkjendegav. Det maatte

koste, hvad det vilde; han havde besluttet at gjore Guds Villie og var

fuldkommen overbevist om, at han tilsidst vilde hoste en rigelig Lon
for al sin Moje og Besvær.



JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB. 397

TO OG TREDIVTE KAPITEL.

En fem Dages Konferenoe afholdes i Xauvoo.—Hvor og hvad Ziou er.—Stem-

mehverviugen foretages med Iver og Nidkjærhed af Kirkens Ældster.—

William og Wilson Law samt Robert D. Foster afskjæres fra Kirken og stif-

te et eget Samfund.—Det forste og eneste Xumer af ^^The Xaiivoo Krposi-

tor" udkommer.—Byraadet erklærer Bladet for et "Nuisance" og beordrer

det undertrykt, hvilket darjjaa sker.—En ny Arrestordre udstedes mod Jo-

seph, der atter hæderligen frikjendes.—Joseph anklages for Polygami etc.

—

En mærkværdig Drom og deus Betydning.—Pobelen truer med at ville ryk-

ke mod Nauvoo, sikre sig Joseph og odelægge Staden, som af den Grund er-

klæres i Belejringstilstand.—Uddrag af hans sidste Tale.—Guvernor Ford

afslaar at tage til Nauvoo og afg;ioi"e For\iklingerne mellem de Hellige og

Pobelen, hvem han derpaa omdanner til Milits.

Den 6te April 1844 tog eu Konference, der varede i fem Dage, sin

Begyndelse. I sine ludledningsbemærkninger ved denne Lejlighed ytrede

Joseph:

"De, som Jiave Onske for at afstedkomme Splidagtighed, ville blive

skuffede ved denne Lejlighed. Det er vor Hensigt at fremme og udbrede

Retfærdighedens Principer paa Jorden, og ikke at nedbryde og odelægge.

Den store Jehova har bestandig været med mig og Guds Visdom vil og-

saa være mig tildel i den syvende Time. Jeg foler mig nærmere forbun-

den med Herren og staar i et bedre Forhold til ham idag end nogensinde

for i mit Liv, og jeg er taknemmelig for den Lejlighed, jeg har, at frem-

stille mig i Eders Midte."

Soudagen den 7de April holdt han for eu Forsamling paa omtrent

20,000 Menuesker en Tale, der optog ikke mindre end 02 Time, men som

desuagtet blev fulgt med den storste Opmærksomhed og Interesse fra

Begyndelse til Ende.

Dagen efter folte Profeten sine Lunger saa svækkede, at han ikke

formaaede at fortsætte Emnet, som han havde ventet. Han havde

derimod modtaget en Aabenbaring, hvis Hovedprincip han vilde fore-

lægge Forsamlingen.

"I vide," sagde han, "at der har været megen Diskussion med Hen-

syn til Zion—hvor det er og hvor denne Uddelings Indsamlingssted skal

være, hvilket ]eg nu agter at fortælle Eder. Profeterne have talet og

skrevet derom, men jeg vil afgive en mere omfattende Erklæring. Hele

Amerika er Zion selv fra Nord til Syd og er beskrevet af Profeterne, som

erklære, at det er det Zion, hvor Herrens Bjerg skulde være og at det
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skulde være i Midten af Landet. Dersom Ældsterne ville tage deres

Bibler frem og undersf^ge de gamle Profetier, ville de se det."

Denne Erklæring vakte almindelig Glæde i Konferencen, og Æld-
sterne i deres Bemærkninger dvælede derved. Man tilbragte en særdeles

behagelig Tid; Vejret var hele Tiden overraaade smukt, og idet Joseph

omtaler hine Dage, bemærker han :
" De have været de skjonneste,

bedste og herligste fem sukeessive Dage, som denne Generation har op-

levet."

Stemmehvervingen foretoges med Iver og Nidkjærhed af Ældsterne

i de forskjellige Dele af Missionen. De Tolv gave tillige Bestemmelse

om Afholdelsen af General-Konferencer paa forskjellige Steder i Landet,

og beordrede Ældsterne til at forkynde Frelsens Evangelium saavel i re-

ligios som politisk Henseende, eller som Præsident Young i sine Instrux-

er til dem sagde: "Forkynd Sandheden i Retfærdighed og forelæg Folket

General Smiths Anskuelser med Hensyn til Forbundsregieringens Magt
og Politik."

Ingen Skare af Mænd have vist nogensinde taget ud paa en lignende

Mission i de Forenede Stater og udvist en saadan Enighed og Alvor i

deres Bestræbelser som disse Ældster. De vidste, at Joseph var en Her-

rens Tjener og Profet og at dersom Nationen vilde vælge ham og derpaa

lade sig lede af ham, vilde den blive frelst fra Skjændsel og Ødelæggelse

og blive hævet til Hojden af Storhed og Magt.

I et Raad, som afholdtes i Nauvoo den 18de April og som bestod ai

6 af de Tolv og 26 andre Ældster, bleve William og Wilson Law samt

Robert D. Foster udelukte af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige

for ukristelig Opforsel, Disse og en Skare andre Frafaldne arbejdede

utrætteligt paa at afstedkomme Josephs Dod. Ved en vis Lejlighed i

samme Maaned blev Augustus Spencer, en af denne Bande, arresteret af

Byens Marschal paa Grund af Overfald mod hans Broder Orson Spencer

i dennes eget Hus. Dette bragte strax tre af hans Kammerater paa

Benene, nemlig Chauncy L. Higbee, Charles og Robert D. Foster, der

ojeblikkelig begave sig hen til Josephs Kontor. Denne stod netop paa

Kontortrappen, da Charles Foster pludselig trak en Pistol frem, rettede

den mod Josephs Bryst og truede med at ville skyde ham. Politiet blev

ufortovet beordret til at arrestere ham, og under Forsoget herpaa, lagde

de to Andre sig imellem og modsatte sig Betjenten, som derpaa arrestere-

de dem alle. Som de fortes bort, udslyngede de en Mængde Trudsler

mod Joseph og sagde, at de vilde fole sig hojlig benaadede af Herren,

dersom de maatte have det Privilegium at skyde ham eller befrie Verden

for en saadan Tyran som han.

William Law, der havde været en af Josephs Raadgivere, havde sat

i Raad med ham og været eu af hans fortroligste Venner, havde over-

traadt og tabt Guds Aand og var nu den fornemste af Josephs Fjender.
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De samlede sig omkring ham, og bau blev snart Midtpunktet for alle de

frafaldne og utilfredse Aander i hin Egn. Sondagen den 28de April

holdt han og de andre Frafaldne et Mode i hans Broder Wilson Laws

Hus, Flere skriftlig affattede Vidnesbyrd mod Joseph og Andre oplæs-

tes, og et Antal af de Tilstedeværende beskikkedes som en Komite til at

besoge de forskjellige Familier i Byen for at erfare, hvem der vilde slutte

sig til den nye Kirke, thi ligesom mange Frafaldne for dem, vare de

komne til den samme Slutning som de, nemlig, at "Læren er sand, men
Joseph er en falden Profet." William Law blev beskikket af disse til at

indtage Josephs Plads; selv valgte han Austin Cowles og Wilson Law til

sine Raadgivere. Chauncy L. Higbee og Robert D. Foster, de samme to

Mænd, der vare blevue arresterede ved ovennævnte Lejlighed, valgtes til

to af de Tolv.

Omkring den 10de Maj blev et Prospektus af et Blad, kaldet "The

Naiivoo Expodtor' udstedt og omdelt blandt Befolkningen af disse Fra-

faldne. Programmet anforte bl. A., at det var Udgivernes Hensigt at

"virke for en ubetinget Tilbagekaldelse af Nauvoo Haandfæstning, at

standse Misbrugen af Enevoldsmagten, at afværge det Ris, der holdes over

Nauvoo og Omegus Borgeres andægtige Hoveder, at arbejde for en ved.

varende Opposition mod alle politij^ke Aabenbaringer" etc.

Dette og meget Andet af samme Slags udgjorde Indholdet af oven-

nævnte Prospektus, og var undertegnet af de to Brodre Law, de to Bro-

dre Higbee og de to Brodre Foster, der alle vare nogle moralsk fordær-

vede Mænd, hvilket siden overflodigen blev bevist.

Den 7de Juni udkom det forste og eneste Numer af "TAe Exposifor,"'

hvis Spalter vare fyldte med de skjændigste Logne om Joseph og de Hel-

lige. Ils'æsten hver Linie robede en morderisk Aand, og det var en klar

Sag, at dersom et saadant Blad tillodes at existere, vilde Pobelen blive

opflammet til Begaaelsen af de samme Voldsgjerninger, der kun nogle

Aar i Forvejen havde fundet Sted i Missouri, og de Hellige vilde paany

blive drevne fra deres Hjem. Noget, der tjener til at forstyrre et Sam-

funds Fred og Lykke, benævnes i Almindelighed hertillands for "Nui-

sance," og efter Alt at domme, kunde ovennævnte Blad ikke betegnes

som Andet, thi dets Ojemed var at tilintetgjore Folkets Fred og Lykke

og berove Staden alle dens garanterede Rettigheder og Privilegier.

Den 10de Juni tog Byraadet Bladet under Overvejelse og efter omhyg-

gelig Undersøgelse og modent Overlæg, kom Raadet til den Slutning, at det

maatte betragtes som et "Nuisauce," og vedtog en Bestemmelse desangaa-

ende. Ifolge denne Bestemmelse, blev Borgemesteren ufortovet beordret

til at foranledige Trykkeriets Fjernelse, eftersom han selv maatte finde

for godt, hvorpaa han udstedte sine Ordrer til Byens Marschal, der oje-

blikkelig begav sig hen til Bladets Kontor og flyttede Presse, Typer, Pa-

pir og andet Tilbehor ud paa Gaden og odelagde dem. Denne Handling
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fra Byraaclets Side foraarsagede betydelig Bevægelse blandt Apostaterne.

Det spolerede deres Plan, hvorover de naturligvis storligen forbitredes og

truede med Hævn.

Dagen efler udstedte Joseph som Stadens Borgemester en Bekjendt-

gjorelse, hvori "Expositor's truende Holdning og samfundsoplosende Ten-

dentser fremsattes. Han opfordrede ligeledes Ovrighed og Borgere til at

anvende ethvert lovligt Middel paa at opretholde Fred og Orden i Staden

og at være aarvaagne og vise i at forhindre Udbredelsen af usandfærdige

Beretninger, Logne, Bagtalelser etc, der maatte blive cirkulerede for at

ophidse Gemytterne. Han anbefalede dem ogsaa at være rede til at hin-

dre enhver Sammenstimlen af Pobelen og ved ædle Bestræbelser soge at

omstode enhver skjændig Plan, som maatte blive lagt for at paafore Byen

eller Staden Vanære.

Saasnart Odelæggelsen af Pressen havde fundet Sted, udsendte

Apostaterne Lobere i enhver Retning for saa hurtig som mulig at bringe

en Pobel paa Benene, medens Udenforstaaeude, som befandt sig i Nauvoo

og som vare paa Pobelens Side, begyndte at udsælge, hvad de havde og

flytte bort af Frygt for at blive indviklede i den overhængende Fare.

Francis M. Higbee, der truende havde ytret, at dersom Stadsmyndighe-

derne lagde Haand paa "Exjyositor's Trykkeri for at tilintetgjore det,

kunde de regne deres Fald fra den Stund af, begav sig strax til Carthage

og svor for den derværende Fredsdommer, Thomas Morrison, at Joseph

og 17 Andre havde gjort Pobeloptojer, idet de med Vold og Magt havde

trængt sig ind i "The Nauvoo Exjyositor^'s Kontor og paa ulovlig Maade

opbrændt og odelagt Presse, Typer og andre til samme horende Ejendele.

Morrison sendte derpaa en Betjent med en Arrestordre paa de Anklage-

de til Nauvoo. Ordren lod paa, at Betjenten skulde bringe ved-

kommende Personer for ham eller " en anden Fredsdommer for

at imodegaa Beskyldningen og videre blive behandlet efter Loven."

Da Betjenten havde oplæst Arrestordren for Joseph, henviste denne

ham til nysnævnte Klausul og sagde : "Vi ere rede til at blive forhorte

for Esquire Johnson eller hvilkensomhelst anden Dommer i Nauvoo."

Herover blev Betjenten meget opbragt og svor, at han vilde fore dem til

Carthage for Morrison, som havde udstedt Ordren, Joseph spurgte ham

derpaa, om han havde isinde at overtræde Loven og opfordrede de Til-

stedeværende til at bevidne, at han var villig til strax at blive fort for

den nærmeste Dommer. Hans Broder Hyrum erklærede sig ligeledes

villig, men forgjæves; Betjenten vedblev at paastaa at ville fore dem til

Carthage. Opbragt over Betjentens Haardnakkethed, besluttede Joseph

at udtage en Habeas-corpus Skrivelse, og ansogte Municipalretten i Nau-

voo om uopholdelig at faa sin Sag paadomt af den. Samme Dags Efter-

middag blev Retten sat og kom efter nogen Droftelse til det enstemmige

Resultat, at "Joseph Smith havde handlet med tilborlig Myndighed i at
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tilintetgjore'TAe Nauvoo Expositor"s Trykkeri den 10de ds.; at hans Or-

drer bleve udforte paa en passende og ordentlig Maade, uden Larm eller

Tumult; at dette var en ondskabsfuld Sogning fra F. M. Higbees Side;

at nævnte Higbee betaler Sagens Omkostninger og at Joseph Smith bli-

ver hæderligen frikjeudt for de i omtalte Arrestordre anforte Beskyld-

ninger og uden Ophold loslades."

De andre Brodre bleve arresterede Dagen efter, og ligesom Joseph

ansogte ogsaa de og erholdt en Haheas-corpus Skrivelse, ifolge hvilken de

bleve stillede for Retten samme Dag. Efterat Sagen var bleven tilstræk-

kelig undersogt og Vidnerne afhorte, bleve de alle hæderligen frikjendte

og strax satte paa fri Fod, medens Higbee domtes til at betale Sagens

Omkostninger.

Hermed maatte Apostaterne lade sig noje, men svore til Gjengjæld

Hævn. William Law fortalte Andre, hvad han vidste med Hensyn til

Læren om det celestiale Ægteskab, og gik endog saa vidt, at han selv

personlig begav sig til Cai-thage og svor for Grandjuryen, at Joseph hav-

de giort sig skyldig i Polygami og Hor. Juryen indstævnte ham derpaa

for Retten, og ledsaget af nogle faa Venner begav Joseph sig til

Carthage og fremstillede sig for Distriktsretten for at faa Sagen under-

sogt. Folget, der eskorterede ham blev betydelig foroget undervejs ved

Tilslutning af Brodre paa forskjellige Steder af Vejen, saa at han ved

Ankomsten til Carthage havde en ganske anseelig Styrke omkring sig

som Sikkerhedsvagt. Charles A. Foster, der ved en foregaaende Lejlighed

med en Pistol i Haanden havde truet Joseph paa Livet, indhentede Sel-

skabet et Stykke Vej udenfor Cai-thage og red med dem ind i Staden.

Joseph havde en længere Saratale med ham, under hvilken det næsten

lykkedes ham at overbevise Foster om, at han havde ladet sig for meget

paavirke af falske Rygter.

Da de vare ankomne til Carthage, forte Foster Joseph ind i et pri-

vat Værelse og fortalte ham, at der existerede en Sammensværgelse

imod haus Liv. Af Alt, hvad der dengang og siden efter forefaldt,

fremgik det, at haus Beretning var sand og at det virkelig var Pobelens

og Apostaternes Hensigt at have taget haus Liv ved denne Lejlighed,

men omgivet, som han var, af sine bedste og fortroligste Venner, vovede

de ikke at gjennemfore deres Plan.

Josephs Sagfdrere gjorde Alt for at fremskynde Forhoret, men ^lod-

partens Prokuratorer vare endnu ikke færdige, hvorfor Sagen udsattes til

næste Session.

Joseph erklærede gjentagende Gange for de Hellige, at han ingen

Isaadesbe\åsning forlangte af Apostaterne, men sagde, han kunde gaa,

naarsomhelst det skulde være, og nedlægge sit Liv for de Hellige, hvis

Venskab og Hengivenhed han saa hojlig skatterede og hvem han bestan-

dig formanede til at være ydmyge og taalmodige og gjengjælde Ondt med
2a
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Godt. Ved en vis Lejlighed erklærede han ogsaa, at han var den Sam-

me, som han altid havde været og var ligesaa uskyldig som for fjorten

Aar siden. Han havde arbejdet, sagde han, med disse Apostater, indtil

hans Taalmodighed var udtomt og havde tilsidst sendt sin Broder Hyrum
til dem. Han havde sendt Bud til Brodrene Law og ladet dem sige, at

dersom de havde nogen Sag imod ham, var han villig til at blive stillet

for Kirken og taget i Forhor. Idet han mere direkte henvendte sine Be-

mærkninger til de Hellige, sagde han

:

"Eftersom jeg bliver ældre, tiltager min Omhed for Eder. Jeg er

til enhver Tid villig at opgive, hvad der er urigtig, thi jeg onsker, at det-

te Folk skal have en retfærdig Leder. Jeg har frigjort Eders Sind ved

at gjore Eder bekjendt med de Ting, der henhore til Jesus Kristus.

Ville I, saalæuge jeg ikke viger tilbage for Eders Forsvar, kaste mig væk

for En, som bagtaler Eder ? Jeg elsker Eder for Eders Antagelse af mig.

Har jeg bedet Eder om Eders Penge? Xej, I vide bedre." Atter ved en

anden Lejlighed sagde han:

"Mine Fjender sige, at jeg har været en sand Profet. Nu vel^

jeg vilde hellere være en falden sand Profet end en falsk Profet. Naar

en Mand gaar omkring og profeterer og befaler Menneskene at adlyde

hans Ijærdomme, maa han enten være en sand eller en falsk Profet.

Falske Profeter opstaa altid for at modarbejde de sande, og de ville

komme Sandheden saa nær, at selv de Udvalgte næsten ville blive forforte.

O, jeg bonfalder Eder at gaa frem—gaar frem og gjorer Eders Kal-

delse og Udvælgelse vis; og dersom Nogen prædiker noget andet Evange-

lium, end det jeg har prædiket, skal han være forbandet; og nogle af

Eder, som nu hore mig, skulle se det og vide, at jeg siger Sandhed angaa-

ende dem. Naar lærte jeg nogensinde noget Urigtigt fra denne Forhoj-

ning? Naar blev jeg nogensinde beskjæmmet ? Jeg onsker at triumfere

i Israel, for jeg gaar bort herfra og ikke ses mere. Jeg har aldrig sagt,

at jeg var fuldkommen, men der er ingen Fejl i de Aabenbaringer, jeg

har lært; skal jeg saa kastes væk som en værdlos Ting?"

Kort efter havde Joseph en mærkværdig Drom, hvis nærmere En-

keltheder han fortalte offentlig.

Han dromte, at han var ude at kjore og havde sin Skytsengel ved

Siden. Just som de havde passeret Templet, opdagede de to store Slan-

ger, som laa saa fast sammenbundne i Græsset, at ingen af dem havde

nogen Magt til at skade ham. Joseph spurgte sin Ledsager, hvad det

skulde betyde, hvortil Skytsengelen svarede: "Disse to Slanger fore-

stille Doktor Foster og Chauncey L. Higbee. De ere dine Fjender og

have isinde at odelægge Dig; men Du ser, at de ere saa fast sammen-

bundne, at de af sig selv ingen Magt have til at skade Dig."

Det forekom ham derpaa, at han kjorte opad en Gade i Nauvoo ved.

Navn Mulholland Street, men hans Skytsengel var ikke længer med ham.
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Da han var kommen til Begyndelsen af Prærien, blev han indhentet og

greben af William og Wilson Law m. FL, som sagde: "Aha! saa fan-

gede vi Dig dog tilsidst ! Vi ville tage og anbringe Dig paa et sikkert

Sted ! " Derpaa trak de ham ud af Vognen, bandt ham Hænderne paa

Ryggen og kastede ham i en tor Fordybning, hvor de efterlode ham i

en fuldstændig hjælpelos Forfatning. Medens han af alle Kræfter an-

strængte sig for at komme op af denne Fordybning, horte han Wilson

Law raabe om Hjælp tæt ved sig. Efter en Del Besvær lykkedes det

ham at komme saavidt los, at han med et Spring kunde faa Tag om no-

get Græs, der voxede ved Kanten af Fordybningen, og idet han derpaa

saa sig om, opdagede han Wilson Law, som i en kort Afstand derfra var

bleven angrebet af nogle vilde Dyr, og borte ham raabe :
" O, Broder

Joseph, kom og frels mig." Joseph svarede :
" Jeg kan ikke, thi I have

kastet mig i denne store Fordybning."

Ved at kaste Blikket i en anden Retning, saa han William Law staa

med udstrakte Arme, ganske blaa i Ansigtet og med den gronne Gift

strommende ham ud af Munden, foraarsaget ved, at en uhyre Slange

havde slynget sig om hans Legeme. Den havde ogsaa grebet ham om Ar-

men, lidt ovenfor Albuen og syntes rede til at opsluge ham. I sin ube-

skrivelige Smerte raabte han :
" O, Broder Joseph, Broder Joseph, kom og

frels mig eller jeg dor!" Joseph svarede ham: "Jeg kan ikke, Wil-

liam
;
jeg vilde gjerne, men I have bundet mig og kastet mig i denne

Fordybning, og jeg er ude af Stand til at hjælpe Eder eller befri mig

selv." Kort derefter kom hans Skytsengel tilstede og sagde hojt :
" Jo-

seph! Joseph! hvad gjor Du her?" Han svarede: "Mine Fjender

overfaldt mig, bandt mig og kastede mig herned." Han tog ham der-

paa ved Haanden, trak ham op af Fordybningen og satte ham i Frihed;

og Joseph drog glad sin Vej.

Denne Droms Fortælling gjorde et dybt Indtryk jjaa de Hellige, der

let fattede dens Betydning, hvad William og Wilson Law angik, thi paa

Grund af disse Mæiids Slethed vidste de fuldt vel, at de havde gjort det

umuligt for Joseph at redde dem ; men Resten af Drommen var dem
endnu en Gaade. Det var dem saaledes ikke let forklarligt., hvad der

mentes med, at Joseph selv blev kastet i den nævnte Fordybning, thi uag-

tet han ofte havde hentydet til de Tolvs forogede Pligter og deres Over-

tagelse af Kirkens Ledelse, som om hans Bortgang var nær forestaaende,

havde de dog ingen Anelse om, at Drommen skulde faa et saadaut Vd-

fald eller at denne Begivenhed saasnart skulde indtræffe. Det var alene

forbeholdt Fremtiden at vise dette, som vi snart skulle faa at se.

De Helliges Fjender gjorde sig fremdeles al L^mage for at opflamme

Folket til nye Forfolgelser. Paa sine Steder truede de endog med at

ville dræbe enhver Hellig, som ikke vilde foruægte Sandheden og ophore

at tro, at Joseph var en Guds Profet, og selv Udeiiforstaaende truedes
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med Doden, dersom de ikke grebe til Yaaben og vare dem behjælpelig

med at fordrive de Hellige fra Landet. En af de ledende Aander i dette

Forfolgelsesværk var en vis Levi Williams, der var Oberst i Militsen og

Baptistprædikanl. Uagtet ban foregav at være meget religios, var han

en stor Skurk. Koveri, Ildspaasættelse, Mord og enhver anden Forbrj-^-

delse var i hans Ojne fuldkommen rigtig, saalænge det bare gik ud over

de Sidste-Dages Hellige. For at iværksætte deres Udryddelse, var han

villig til at antage en hvikeusomhelst Plan, hvor slet og uværdig den end

var ; men heri var han ingenlunde alene. De Mange, som forenede sig

med ham, handlede efter samme Princip, og at skyde en " Mormon "

blev af denne lovlose Bande ikke anseet for nogen Synd. Hvor de

havde Magten, fore de selvfolgelig vilkaarlig frem, og naar de angrebe

nogen Person eller Settlement, passede de bestandig paa at være de mest

mandstærke, idet de vare for bange til at mode deres Fjende i aaben Kamp
paa lige Vilkaar. Saasnart derfor som den forventede Hjælp paa 1500

a 2000 Mand ankom fra Missouri, var det deres Agt at rykke mod 'Nau-

voo, tage Joseph tilfange og derpaa odelægge Staden.

Jo3ej)h vidste fuld Besked om Pobelens Forehavende, men raadede

Brodrene til at holde sig rolige og i Stilhed berede sig til Stadens For-

svar. Han lod Vagt opstille ved alle Veje, som forte ind til Staden og

beordrede Andre stationeret paa visse Gader i selve Byen og ved Flod-

bredden . Under de forhaandeu værende Omstændigheder, vare disse

Forberedelser aldeles nodvendige, thi Pobelen truede hvert Ojeblik med

at marschere mod Staden og lod sig kun holde tilbage ved Bevidstheden

om, at de Hellige vare beredte til at give dem en varm Modtagelse. I

Forening med flere af Legionens Officerer begav Josej)h sig ud paa Slet-

ten ostenfor Kauvoo og lagde sine Planer for Stadens Forsvar samt valgte

de mest passende Steder til en Slagmark. Hans næste Skridt var at for-

syne Byen med Levnetsmidler og stillede i den Anledning sine Ejen-

domme i Pant som Sikkerhed for sammes Betaling. Den 18de Juni

erklærede han Nauvoo i Belejringstilstand og udstedte folgende Prokla-

mation :

" Til Staden Nauvoos Marschal

!

Af Bladene omkring os og de her i Egnen verserende Rygter har

jeg god Grund til at befrygte, at en Pobel er ifærd med at organiseres,

hvis Hensigt er at overfalde Byen, plyndre og odelægge samme samt

myrde dens Indvaanere, hvisaarsag jeg herved i Egenskab af Stadens

Borgemester og for at bevare Staden og Borgernes Liv, erklærer nævnte

By i Belejringstilstand. Nauvoo-Legionens Officerer, Politiet og enhver

Anden vil derfor behage noje at efterse, at ingen Person eller Ejendom

passerer ind eller ud af Staden uden tilborlig Tilladelse.

Joseph Smith,

Borgemester.'
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Omtrent Kl. 2 samme Dag blev Legionen opstillet i Nærheden

af Josephs Bolig "The Mansion," og ifort sin fulde Uniform, holdt han
fi-a Taget af en ligeoverfor staaende ufuldendt Træbygning sin sidste

Tale til de Hellige, hvoraf Folgende er et kort Udtog:

"Vi ere amerikanske Borgere. Vi leve i et Land, for hvis Frihed

vore Fædre have stridt og blodt paa Slagmarken. Hine saa dyrekjobte

Rettigheder skulle ikke paa en vanærende Maade blive traadte under

Fodder af lovldse Banditer, uden idetmindste en ædel Bestræbelse fra vor

Side paa at opretholde dem.

Ville I alle staa mig bi indtil Doden og med Fare for Eders Liv

opretholde vort Lauds Love samt de Rettigheder og Privilegier, som
vore Fædre have overleveret os og beseglet med sit hellige Blod ?

"

("Ja" gjenlod det fra Tusinders Læber.) "Det er godt," vedblev han

derpaa, "thi havde I ikke gjort det, vilde jeg have gaaet ud der

(pegende mod Vest) og have oprejst et mægtigere Folk.

Jeg opfordrer enhver Mand fra Maine til Klippebjergene og fra

Mexiko til britisk Amerika, hvis Hjerte ræddes ved at se Frimænds Ret-

tigheder trædes under Fodder, til at komme og befri dette Folk fra

Tyranniets, Grumhedens, Anarkiets og Lovloshedens grusomme Haand,

hvorunder de længe have sukket. Kommer, alle Frihedens Venner, og

bryder Undertrykkerens Aag, afkaster Pobelvældets Lænker og bringer

alle dem, der træde vor herlige Konstitutions Principer og Folkets Ret-

tigheder under Fodder for Retfærdighedens Domstol, at de maa faa sin

fortjente Straf" t^Idet han derpaa drog sit Sværd og loftede det mod
Himmelen, sagde han:) "Jeg kalder Gud og Engle til Vidne paa, at jeg

har draget mit Sværd med den faste og urokkelige Beslutning at se dette

Folk nyde sine lovlige Rettigheder og blive beskyttet fra Pobelvold, eller

mit Blod skal spildes paa Jorden ligesom Vand og mit Legeme over-

antvordes den tause Grav. Jeg vil aldrig, saalænge jeg lever, roligt un-

derkaste mig et vilkaarligt Pobelvældes Herredomme, og vil hellere do

end taale en -aadan L'ndertrykkelse; og det vilde være behageligt, ja

langt behageligere at hvile i Graven, end underkaste mig en saadan Un-

dertrykkelse, Besvær, Uro og Forstyrrelse længer.

Jeg opfordrer alle Sandhedens og Frihedens Venner til at komme
os tilhjælp; og maa den Almægtiges Tordener og Himmelens skarpe Lyn
samt Pest, Krig og Blodsudgydelse komme ned over hine ugudelige

Mænd, som soge at odelægge mit og dette uskyldige Folks Liv.

Jeg ændser ikke mit eget Liv. Jeg er rede til at lade mig hengive

som et Oifer for dette Folk; thi hvad kunne vore Fjender gjore? blot

ihjelslaa Legemet, og deres Magt er dermed tilende. Værer standhaf-

tige, mine Venner, og viger ikke. Soger ikke at frelse Eders Liv, thi

den, der er bange for at do for Sandheden, vil tabe det evige Liv. Hol-

der ud indtil Enden og vi skulle opstaa og blive ligesom Guderne og
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regjere i celestiale Riger, Fyrstendoinmer og evige Herredommer, medens

denne forbandede Pobel vil synke til Helvede, hvilket er alle deres Lod,

som udgyde uskyldigt Blod.

Gud bar jjrovet Eder. I ere et godt Folk, bvorfor jeg elsker Eder

af mit ganske Hjerte. Storre Kjærligbed bar Ingen end den, der er vil-

lig til at nedlægge sit Liv for sine Venner. I bave staaet mig bi i Farens

Time og jeg er nu villig at ofre mit Liv til Eders Frelse.

Herren, Israels Gud, velsigne Eder fra nu af og for bestandig. Jeg

siger det i Jesu af Nazaretbs Navn og med det bellige Præstedommes

Myndigbed, som ban bar paalagt mig;" bvortil Folket sagde "Amen."
To Dage for Nauvoo blev erklæret i Belejringstilstand, var et offent-

ligt Mode bleven afboldt i Staden, ved bvilket et Antal Deligerede

udnævntes til at besoge de forskjellige Distrikter i Countiet og-forelægge

Folket en tro Beretning om Forboldene i Nauvoo samt gjendrive de

mange falske Rygter, der vare blevne satte i Omlob af ildesindede Men-
nesker. Samme Dag tilskrev Josepb Guvernor Ford og bad bam ind-

stændig om, saasnart som det var bam muligt, at komme til Nauvoo og

undersoge Sagen i egen Person, idet ban antog, at dette vilde være den

heldigste Maade at faa Freden gjenoprettet paa. Med Brevet sendte ban
tillige edeligt affattede Vidnesbyrd om Pobelens Forehavende og Hen-
sigter; men alt dette havde desværre ikke megen Vægt bos Guvernor

Ford. Han manglede den Fasthed, Karakterstyrke og Retfærdigheds-

folelse, der var saa væsentlig nodvendig for at kunne bevare den offent-

lige Fred og haandbæve Lovene, og vanærede sig selv ved at lade sig

bruge som Redskab i Pobelens Hænder til Forfremmelsen af deres skjæn-

dige Planer.

Den 21de Juni kom han til Cartbage, der var et af Pobelens stær-

keste Tilhold og sendte strax Bud til Nauvoo om at faa sig en eller flere

velunderrettede og forstandige Mænd tilsendt, som kunde forelægge bam
Byraadets Opfattelse af Sagen. Ældsterne John Taylor,Willard Richards

og John M. Bernbisel valgtes til at gaa. Brodrene Taylor og Bern-

hisel toge strax afsted, forsynede med flere beedigede Skrivelser, medens

Broder Richards forblev tilbage for at tilvejebringe yderligere Vidnes-

byrd. Josepb skrev atter et langt Brev til Guvernor Ford og opfordrede

bam indstændig om at komme til Nauvoo; Borgemesteren og Byraadet

vare i saa Tilfælde rede til at forelægge ham Sagen i dens rette Lys og

kunde bekræfte deres Udsagn med en Overflodigbed af Beviser. Skulde

de nodes til at tage til Cartbage for at gjore dette, vare de udsatte for at

blive ombragte af en rasende og blodtorstig Pobelhob, af hvem nogle

allerede flere Gange havde skudt paa de Hellige.

Dagen efter modtog Joseph Guvernorens Svarskrivelse, hvis Indhold

tilstrækkelig godtgjorde, at han slet ikke forstod den rette Sammenhæng
af Forviklingerne mellem de Hellige og Pobelen ; ligeledes fremgik det
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af hans Brev, at det oversteg langt hans Evne at styre og beherske Pobe-

len, hvis truende Holdning antog en alt farligere og farligere Form.

Han baade bebrejdede og bifaldt Borgemesterens og Byraadets Handle-

maade, men et af Hovedpunkterne i hans Brev var dog, at de skulde

lade sig "arrestere af den samme Konstabel, i Kraft af den samme Ar-

restordre og blive forhorte for den samme Dommer," der paa Beskyld-

ning af "Expositor"s Undertrykkelse havde indstævnet dém for Retten.

Intet mindre end dette, sagde han, vilde hævde Lovens Værdighed og

dæmpe Folkets " retfærdige Ophidselse."

Joseph tilskrev Guvernor Ford et Svar paa hans Skrivelse, der maa
have bragt hans Kinder til at blusse af Skam, idet han gjendrev enhver

af hans Paastande og Argumenter ; men Guvernor Ford syntes uimod-

tagelig for enhver Overbevisning. Han var omgivet af Apostater og de

Helliges bitreste Fjender. Saasnart han var kommen til Carthage, lod

han hele Pobelhæren omdanne til Milits og udfore Tjeneste som saadan.

Han horte med synlig Tilfredshed paa deres Forbandelser og Trudsler og

gjorde ikke den mindste Anstrængelse for at dæmpe deres raa og brutale

Opforsel. Enhver Logn og Falskhed, som Pobelen sogte at udbrede,

antog han for Sandhed. De Afsendige, som han anmodede Borgeme-

steren og Byraadet i Nauvoo om at sende sig, behandlede han med usom-

melig Raahed. Kaar de saaledes forsogte at afgive den nodvendige For-

klaring, tillod han den ryggeslose Bande, der befandt sig omkring ham,

at haane og fornærme dem. Selv de Dokumenter, som de medbragte,

lod han oplæse i Nærværelsen af disse Mænd, der hyppig afbrode Læs-

ningen ved deres Sværgen.
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TRE OG TREDIVTE KAPITEL.

Joseph med FL sætter over Mississippi Floden for at tage videre mod Vest, men
vender kort" eftei tilbage til Nauvoo paa Grund af hans Hustrues og Andres

Overtalelser.—Begiver sig derpaa til Carthage i Forhor.—Brodrene i Nau-

voo aflevere med Uvillie deres Vaaben.—Joseph og Hyrum overgive sig fri-

villig til Konstabel Bettisworth, der præsenterer dem med' nok en Arrestord-

re.—Begge forestilles for en Afdeling Carthage Greys under Titel af Gene-

ralerne Joseph og Hyrum Smith, hvilket vækker Tx-oppernes Harme.—Det

værste Element i Staten samler sig umiddelbart i og omkring Carthage.—En
Samtale med nogle Militsofficerer.—Ledsaget af en Vagt og nogle fortrolige

Venner, ser Joseph sig nodsaget til at gaa i Fængsel.—Besoges Dagen efter

af Guvernor Ford, der lover godt, men holder daarligt.

Hen paa Aftenen den 22de kaldte Joseph sin Broder Hyrum, Æld-
sterne Willard Richards, John Taylor, W. W. Phelps og nogle Andre ind

i sit Værelse og sagde :
" Brodre, her er et Brev fra Guvernoren, som jeg

onsker at faa læst." Efterat det var bleven oplæst, bemærkede Joseph

:

"Der er ingen Naade—ingen iSTaade her." Hyrum sagde: "Nej, saa-

sandt som vi atter falde i deres Hænder, vil det blive vor visse Dod."

Joseph svarede: "Ja, hvad skulle vi gjore, Broder Hyrum?" "Jeg

veed ikke," var Hyrums Svar. Pludselig opklaredes Josephs Ansigt og

han udbrod: "Vejen eraaben; det staar mig klart foi*, hvad vi skulle

gjore. Alt, hvad de onske, er Hyrum og mig ; sig derfor til Brodrene, at

de skulle tage fat paa deres Arbejde som sædvanlig og ikke længer stimle

sammen paa Gaden, men sprede sig. De ville ikke skade Eders Person

eller Ejendele, ikke engang et Haar paa Eders Hoved. Vi ville tage

over Floden inat og drage bort mod Vest." Han gjorde en Bevægelse

for at gaa ud af Huset og iværksætte Planen. Da han var kommen
udenfor, bad han Bi'odrene Butler og Hodge at bringe Dampbaaden
" The Maid af Iowa " til det ovre Landingssted og fore hans og Hyrums
Familier med deres Effekter ombord paa samme. Saasnart dette var ud-

fort, skulde de tage nedad Mississippi og opad Ohio Floden til Portsmouth,

hvor de saa nærmere skulde hore fra dem. Han tog derpaa Hodge i

Haanden og sagde: ''Nu, Broder Hodge, lad komme, hvad der vil, for-

nægt kun ikke Troen, og Alt vil være vel."

Omtrent Kl. 9 om Aftenen kom Hyrum ud fra " The Mansion " og

sagde, idet han rakte Reynolds Cahoou sin Haand :
" En Del Sammen*

svorne soge at dræbe min Broder Joseph, og Herren har advaret ham om
at fly til Klippebjergene og redde sit Liv. Farvel, Broder Cahoon, vi

ses igjen." Kort efter kom ogsaa Joseph ud. Taarerne strommede ned
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ad hans Kinder. Han holdt et Lommetorklæde for Ansigtet og fulgte

taus og alvorsfuld efter sin Broder.

Ved Midnat bankede Joseph, Hvrum og Willard paa, hvor O. P.

Kockwell boede, og gik derpaa i Forening videre opad Flodbredden, ind-

til de fandt Aaron Johnsons Baad, hvormed de omtrent Kl. 2 om Natten

satte over Floden. O. P. Rockwell roede Baaden, der imidlertid var saa

læk, at den stadig holdt Joseph, Hyrum og Broder- Richards beskjæfti-

gede med at ose Vandet ud af den med deres Stovler og Sko for at

hindre den fra at synke. Forst ved Daggry naaede de den modsatte

Bred af Floden. O. P. Rockwell sendtes strax tilbage til Nauvoo

med Ordre til at bringe Joseph og Hyrum næste Aften et Par Heste,

hvormed de kunde tiltræde Rejsen til det store Basin i Klippebjer-

gene.

Tidligt om Morgenen den 23de ankom en Posse til Nauvoo for at

arrestere Joseph, men da de ikke kunde finde ham, begave de sig djeblik-

kelig tilbage til Carthage, kun efterladende en Mand ved Navn Yates^

som fortalte en af Brodrene, at Guvernor Ford havde besluttet, at dersom

Joseph og Hyrum ikke bleve udleverede, vilde han sende sine Tropper

og bevogte Staden, indtil de bleve fundne, selv om det skulde medtage

tre Aar til at gjore det.

Kl. 1 samme Dag sendte Emma, Josephs Hustru, O. P. Rockwell

over for at bede ham om endelig at komme tilbage. Reynolds Cahoon

ledsagede ham med et Brev, som Emma havde skrevet i samme Ojemed,

og hun paalagde Cahoon at overtale Joseph til at komme tilbage og give

sig selv op. Disse Udsendinge fandt Joseph, Hyrum og Willard i et

Værelse for dem selv med Mel og anden Proviant opstablet paa Gulvet,

rede til Indpakning.

Reynolds Cahoon fortalte Joseph, hvad Tropperne havde isinde at

gjore, og bad ham indstændig om at give sig selv op, eftersom Guvernoren

havde sat sin og Statens Ære i Pant paa, at han vilde beskytte ham?

medens han undergik et lovmæssigt og retfærdigt Forhor. Reynolds Ca-

hoon, L. D, Watson og Hiram Kimball beskyldte ham tillige for Fejg-

hed, idet han under slige Omitændigheder vilde forlade Folket—det

vilde være ligesom en Hyrde, der vilde forlade Faareflokken og lade

Ulvene opæde Faareue. Det Svar, han gav, forklarer tilstrækkelig, hvil-

ken Virkning denne Bemærkning havde paa hans Sind og hvor dybt, han

folte sig saaret. " Dersom mit Liv," sagde han, "ikke er af nogen Værdi

til mine Venner, er det ikke til mig selv." Efter et kort Ophold bad

Joseph Cahoon at anmode Kaptejn Daniel C. Daniels om at holde sin

Baad i Beredskab, for noget senere paa Dagen at fore dem over Floden.

Joseph og Hyrum skreve derpaa i Forening et Brev til Guvernor Ford,

hvori de erklærede, at den eneste Indvending, de havde, mod at blive

forte til Carthage i Forhor, var Sandsynligheden for, at de vilde blive
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snigmyrdede af deres Fjender. Dersom de kunde blive stille !e for et

retfærdigt Forhor og ikke blive udskjældte eller forhaanede, men blive

behandlede efter Loven og tildelte Retfærdighed, vare de villige under

Ledsagelse af en Posse at tage til Carthage og underkaste sig det onskede

Forhor.

Ledsaget af Hyrum, Dr. Richards og en Del Andre, begav Joseph

sig derpaa tilbage til Nauvoo. Paa Vejen til Floden blev han noget efter

med O. P. Rockwell, da de Andre tilraabte ham, at han skulde skynde

sig, men han svarede kun :
" Det er til ingen Nytte at skynde sig, thi vi

gaa blot tilbage for at blive myrdede," og udtalte gjentagende Onske om
at faa Folket endnu engang samlet, saa han kunde tale til dem samme

Aften. Rockwell sagde, at om dette var hans Onské, vilde han prove at

faa Folket sammen, og han kunde da tale til dem ved Stjernelys. Men
da de ankom til hans Bolig og han snart fandt sig omringet af sin Fami-

lie, opgav han dog atter denne sin Beslutning.

Oberst Theodore Turley og Ældste Jedediah M. Grant vare Over-

bringere af hans Brev til Guvernoren i Carthage. Da Guvernoren havde

gjennemlæst Brevet, indvilgede han i at sende en Posse som Sikkerheds-

vagt om Joseph under hans Rejse til Carthage. Men strax efter kom en

Sagfører ved Navn Skinner ind og holdt en meget bitter Tale til ham om
Joseph og de Hellige og assisteredes heri af Apostaten Wilson Law samt

en Person ved Navn Joseph H. Jackson, der havde gjort sig skyldig i

næsten enhver optænkelig Forbrydelse. Den let paavirkelige Guvernor

forandrede pludselig Tone, blev kold og umedgjorlig og tog endog tilsidst

sit Lofte tilbage, idet han undskyldte sig med, at det var en Ære, som

ingen anden Borger nod. Brodrene tillodes heller ikke at forblive Nat-

ten over i Carthage, men bleve befalede at tage tilbage til Nauvoo samme
Aften og tilsige Joseph at mode Dagen efter i Carthage Kl. 10 uden

nogen Eskorte. Dersom han ikke indfandt sig til den Tid, vilde Nau-

voo og dens Indvaanere, baade Mænd, Kvinder og Born, uden Forskjel

blive angrebne og tilintetgjorte.

Brodrene Turley og Grant begave sig ojeblikkelig paa Tilbagevejen,

men ankom forst til Nauvoo den næste Dags Morgen Kl. 4 da Hestene

paa Grund af det lange Ridt bleve trætte og gave ind. De underrettede

Joseph om den Ophidselse, som herskede i Carthage, men da han havde

lovet at tage dertil og overgive sig i Myndighedernes Hænder, var der nu

Intet, som kunde rokke ham i haus Beslutning.

Om Morgenen den 24de begav Joseph sig, ledsaget af de 18 Brodre,

hvem Francis M. Higbee under Ed havde beskyldt for Pobeloplob véd

Odelæggelsen af "Nauvoo Expositor"s Presse samt en Del andre Brodre

til Carthage. Da de vare ankomne til Templet, standsede Joseph og saa

med Beundring forst paa selve Bygningen, dernæst paa Staden og udbrod

derpaa :
" Dette er det elskeligste Sted og det bedste Folk under Himme-
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len; lidet ane de de Prover, der vente dem," Som de passerede ud af

Staden, aflagde han et Besog bos Daniel H. "Wells, der ikke befandt sig

ganske vel og som dengang ikke var noget Medlem af Kirken ; idet ban

rakte bam Haanden til Afsked, sagde ban :
" Hr. Wells, jeg onsker, De

vil have mig i Erindring og ikke tænke, at jeg er den værste Mand i

Verden heller." Fire Mile fra Cartbage modte de et Kompagni paa om-

trent 200 bevæbnede Mænd under Kaptejn Dunus Kommando. Da
man forst fik Oje paa dem, udbrod Joseph beroligende :

" Bliv ikke

bange. Brodre, thi de kunne ikke være værre mod Eder, end Sandhedens

Fjender vare mod de Hellige fordum, de kunne kun ibjelslaa Lege-

met."

Dunn præsenterede Brodrene med en Ordre fra Guvernoren paa alle

Statsvaabnene i Nauvoo-Legionens Besiddelse, hvilken Joseph ojeblikke-

lig undertegnede ; derpaa skrev ban et Brev til Guvernoren, hvori ban

anforte, at han havde truffet Kaptejn Dunn, havde erfaret hans Ærende

og havde besluttet at vende tilbage med bam til Nauvoo for at paase, at

Afleveringen fandt rigtig Sted. Saasnart dette var udfort, var det hans

Hensigt at folge med bam til Cartbage og underkaste sig Guvernorens

nærmere Ordre. Han henvendte sig derpaa til sit Rejseselskab og be-

mærkede koldblodigt : "Jeg gaar som et Lam til Slagterbænken, men jeg

er^rolig som en Sommermorgen ; min Samvittighed er ubesmittet for Gud
og alle Mennesker. Dersom de tage mit Liv, skal jeg do som en uskyl-

dig Mand og mit Blod skal raabe fra Jorden om Hævn, og det skal end

siges om mig : Han blev myrdet med koldt Blod."

Det var ikke uden med en vis Uvillie, at Brodrene afleverede deres

Vaaben. De vilde naturligvis ikke modsætte sig Josephs Villie, men de

betragtede dette som en ny Snare. De vare blevne opfordrede til at af-

levere deres Vaaben i Far West, og de vidste, hvad Folgerne dengang

vare. Hvem kunde vide, om ikke Folgerne vilde blive de samme nu?

Joseph red to Gange hjem for at sige sin Familie Farvel. Han saa me-

get alvorlig og tankefuld ud, medens et Udtryk af sjælelig Lidelse, der

tydelig stod at læse i hans Ansigt, syntes at angive, at han vidste, ban gik

den visse Dod imode. Efterat have taget Farvel med sin Familie og seet

Vaabnene.afleverede, begav han sig atter paa Vejen til Cartbage. Da
de vare komne i Nærbeden af Frimurerlogen, sagde han til de der for-

samlede Brodre :
" Drenge, dersom jeg ikke kommer tilbage, da vær for-

sigtig om Eder
;
jeg gaar som et Lam til Slagterbænken." Da de havde

naaet hans Landejendom, gav han sig til at betragte den meget noje og

vendte sig flere Gange om, efterat have passeret den, for at betragte den

paany. Dette bragte nogle af Brodrene til at gjore nogle Bemærkninger,

hvortil Joseph svarede :
" Dersom nogen af Eder havde en saadan Ejen-

dom og han vidste, han ikke oftere fik den at se, vilde han betragte den

noje for sidste Gang."
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For han og Selskab naaede Carthage, modtog han et Brev fra hver

af sine Sagforere, d'Hrr. Reid og Woods, hvori de underrettede ham om,

hvad de behovede i Form af Vidnesbyrd. Woods meddelte videre, at

efter en Samtale at domme, som han havde havt med Guvernor Ford,

kunde han med den storste Sikkerhed stole paa dennes Beskyttelse.

Forst henad Midnat ankom Joseph og Selskab til Carthage. Idet de

passerede forbi Torvet, hvor Tropperne vare opstillede, udslyngede mange

af disse, navnlig Carthage Greys, en Mængde Forbandelser og Trudsler

mod dem, og erklærede aabenlydt, at Joseph havde seet Nauvoo for sidste

Gang. Guvernoren, der fra sit Vindue havde overhort Soldaternes vilde

Tale, stak Hovedet ud af det aabne Vindue og sagde i en indsmigrende

Tone: "Mine Herrer! Jeg veed fuldt Vel, hvor gjerne I ville se Hr.

Smith, hvilket er naturligt nok, men det er næsten for sent iaften
;
jeg

forsiki-er Eder imidlertid, mine Herrer, at I imorgen tidlig skulle have

dette Privilegium, da jeg vil faa Hr. Smith til at passere forbi Tropperne

paa Torvet, og med denne Forsikring onsker jeg nu, at I stille og roligt

begive Eder hjem."

Paa samme Hotel, hvor Guvernor Ford stoppede og hvor Joseph og

hans Venner havde taget ind, var der ogsaa et Antal Apostater indkvar-

terede. En af disse ved ]S"avn J, A. Hicks, der tidligere havde været

Præsident for Ældsternes Kvorum, fortalte Broder C. H. Wheelock, at

det var bleven vedtaget af ham selv. Brodrene Law, Higbee og Foster,

Joseph H. Jackson og en Del Andre at udgyde Josephs Blod, hvadenten

han blev frikjendt af Loven eller ikke og tilfojede :
" De vil finde, at jeg

i dette Tilfælde er en sand Profet." Broder Wheelock fortalte Ford,

hvad Hicks havde sagt, men han behandlede det med fuldstændig Lige-

gyldighed og tillod Hicks og hans Medforbundne at gaa uhindrede om-

kring og gjore, hvad Forberedelser de onskede, til Gjennemforelsen af

deres morderiske Planer.

Næste Morgen, den 25de Juni, overgave Fangerne sig frivillig til

Konstabelen, Hr. Bettisworth, der noget senere paa Dagen præsenterede

Joseph og Hyrum med nok en Arrestordre, denne Gang for Forræderi

mod Staten Illinois efter Angivelse af Apostaterne Augustine Spencer og

Henry O. Norton. Strax derefter sammenkaldte Guvernoren alle Trop"

perne i Carthage og befalede, at de skulde danne en aaben Firkant paa

Torvet foran Raadhuset. Da dette var gjort, besteg han et gammelt

Bord og holdt en hojst opflammende Tale til dem, i hvilken han bl. A.

vedkjendte sig at tro alle de Rygter, der verserede om Joseph cg de Hel-

lige, og anforte, at omendskjondt Joseph og Hyrum vare farlige Mænd
for Samfundet og skyldige i Alt, hvad man havde tillagt dem, stode de

dog under Loven, der maatte have sin Gang. Efterat have talt i om-

trent 20 Minuter, begav han sig hen til Hotellet, hvor Joseph ophold

sig og opfordrede ham til at gaa med sig hen paa Torvet. Joseph udbad
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sig et Par Miuuters privat Samtale med liam, men dette afslog ban,

hvorefter Joseph og Hyrum, ledsagede af Brigade-General Miner E.

Deming og Dr. Richards, forlode Hotellet og ilede gjennem Mængden
hen til General Demiugs Hovedkvarter. Herfra begave de sig igjen

videre foran de opstillede Geledder af et Kompagni Carthage Greys, idet

Joseph gik paa boire og Hyrum paa venstre Side af Ganeral Deming.

Ældsterne Eicbards, Taylor og Pbelps fulgte strax ba^ttter. medens

Guvernoren gik foran tilvenstre. Som de passerede forbi Geledderne,

bleve Joseph og Hyrum henved en Snes Gange præsenterede for Trop-

perne af Guvernor Ford som Generalerne Joseph og Hyrum Smith.

Men denne Ære gjorde Carthage Greys opbragte, og de nægtede at mod.

tage dem under denne Titel. Nogle af Officererne trak endog deres Sab-

ler, kastede deres Huer ivejret, bandede, svor og sagde, at de skulde nok

præsentere sig paa en noget anden Maade. Istedetfor at tage prompte

Forholdsregler til at standse Tumulterne, bad Ford dem mildt om at

hore op med at være saa raa, men herover bleve de endnu mere opbragte.

Forst efterår han igjen havde holdt en Tale til dem og lovet, at de

skulde faa "fuld Oprejsning," lykkedes det ham at gjenoprette Orde-

nen.

Efterat Joseph og Selskab havde vendt tilbage til Hotellet, naaede

den Efterretning dem, at en Troppestyrke fra Warsaw befandt sig i Nær-

heden af Carthage og var ifærd med at rykke ind i Staden, uden at have

modtaget uogensomhelst Ordre herom. Disse Tropper saavelsom Car-

thage Greys vare Urostiftere af værste Slags—Mænd, som kun handlede

i Egenskab af Milits, for desto bedre at kunne skjule deres virkelige

Hensigter og gjennemfore deres skumle Planer med Hensyn til Joseph

og de Hellige. Det værste Element, som fandtes i Landet, var derfor

nu samlet umiddelbart i og og omkring Carthage, og at de havde Ondt

isinde, kunde der ikke længer være nogen Tvivl om.

Hen paa Eftermiddagen den samme Dag gav Guvernor Ford Kap-

tejn Singleton Ordre til med en Afdeling Tropper fra Mc Donough Coun-

ty at marschere til Xauvoo og sammen med Politiet dersteds soge at

opretholde Orden og om fomodent kalde Legionen tilhjælp, thi fra for-

skjellig Side var det bleven berettet, at et Antal Apostater vare tagne der.

til for at plyndre. Lidt senere modtog Joseph Besog af et storre Antal

Militsofficerer og en Del andre Personer, der vare meget begjærlige efter

at se ham. Under Samtalen med disse Herrer, spuj-gte Joseph dem, om
der var Noget i hans Udseende, som tilkjendegav, at han var en saa des-

perat Natur, som hans Fjender gjorde ham til, og bad dem om at give

ham deres oprigtige Mening om Sagen. Svaret lod: "Nej, Deres L^dseen.

de synes at angive ganske det Modsatte, General Smith; men vi kunne

ikke se, hvad der bor i Deres Hjerte, ej heller kunne vi sige, hvad Deres

Hensigter er;'' hvortil Joseph svarede:



414 JOSEPH SJkHTHS LEVNETSLOB.

"Fuldkommen sandt, mine Herrer, I kunne ikke se, hvad Jder bor

i mit Hjerte og ere derfor ikke istand til at bedomme mig eller mine

Hensigter, men jeg kan se, hvad der bor i Eders Hjerter og vil sige Eder,

hvad jeg ser. Jeg kan se, at I tdrste efter Blod, og Intet uden mit Blod

vil tilfredsstille Eder. Det er ikke for nogensomhelst Forbrydelse, at

jeg og mine Brodre saaledes vedvarende blive forfulgte og plagede af

vore Fjender, men der er andre Grunde, og nogle af disse har jeg allerede

omtalt, forsaavidt mig selv angaar; og eftersom I og Folket torste efter

Blod, profeterer jeg i Herrens Xavn, at I skulle leve og se saadan Blods-

udgydelse og Jammer i Eders eget Land, at I skulle blive fuldkommen

tilfredsstillede. Eders Sjæle skulle blive tilstrækkelig mættede med Blod,

og mange af Eder, som nu ere tilstede, skulle faa Lejlighed til at blive

stillede for Kanonernes Munding, og det endog fra Kilder, som I ikke

forvente; og de, der onske dette store Onde over mig og mine Brodre^

skulle blive opfyldte af Sorg og Bedrovelse paa Grund af de Nod- og

Jamraerscener, der forestaa dem. De skulle soge efter Fred, men ikke

kunne finde den. Mine Herrer, I ville finde, at hvad jeg har sagt Eder,

er sandt."

Kort efter dette Besog kom det Joseph for Ore, at nogle af de bit-

reste af hans Fjender, saasom William og Wilson Law m. fl., skulde

have sagt, at man Intet kunde bevise mod dem, at Loven ikke kunde naa

dem, men at Kugler og Krudt vilde, og de skulde ikke igjen forlade Car-

thage i levende Live.

Som man udentvivl vil erindre, var den fornemste Grund, som Gu-

vernor Ford angav for at Joseph og de andre Brodre skulde tage til Car-

thage, at de tkulde forhores for den samme Fredsdommer, der havde

udstedt Ordren til deres Paagribelse. Da imidlertid Brodrene stillede

sig i Forhor for Dommer Wells i ISTauvoo, var denne Omstændighed An-

klagernes Hovedindvending, men da de nu havde dem i deres Magt i

Carthage, havde denne Indvending ikke længer nogen Vægt, hverken hos

Ford eller Authoriteterne, der gave Anledning til Ordrens Udstedelse.

Der fandtes nemlig i Caithage en storre Fjende af "Mormonerne'' end

Thomas Morrison, Ordrens Udsteder, og som foruden at være Fredsdom-

mer tillige var Kaptejn for de oprorske Carthage Greys. Hans Navn
var Robert F. Smith. Joseph, Hyrum og 13 andre Brodre bleve altsaa

tagne og fremforte for ham. For at opnaa sin Hensigt og faa Brodrene

kastede i Fængsel, opfordrede han dem til at stille et saa stort Belob i

Kaution, at de, som han mente, umulig kunde skaffe det tilveje. Heri

blev han imidlertid storligen skuffet, thi John S. Fullmer, Edward Hun-

ter, Dan Jones, John Benbow og en Del Andre tilbode strax at gaa i

Sikkerhed for det fulde Belob. Ikke saasnart var dette skeet, for han

hævede Retten og forlod Retssalen, uden at opfordre Joseph og Hyrum til

at forsvare sig mod Klagen for Hoj forræderi, og forblev borte indtil silde
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paa Aften, udentvivl i den Hensigt at forhindre Josephs og Hyrums
Vidner fra at fremmode i Retten og finde et Paaskud til at sende dem i

Fængsel.

Kl. 8 samme Aften indfandt Konstabel Bettisworth sig i Josephs og

Hyrums Logi og forlangte, at de skulde gaa i Fængsel. Joseph fordrede

at faa Arrestbefalingen at se, hvilket blev ham nægtet, men da d'Hrr.

Woods og Reid, Josephs Sagforere, vedbleve at paastaa, at de forst burde

stilles for en Fredsdommer, for de paa lovlig Maade kunde blive sendte

i Fængsel, fremkom han endelig til deres Forbauselse med en Arrestor-

dre, undertegnet af den berygtede Robert F. Smith, i hvilken der sagdes,

at eftersom de vare blevne arresterede paa den af Augustiue Spencer og

Henry O. Norton aflagte Ed for HqJ forræderi, og eftersom de vare blevne

bragte for ham i Forhor, hvilket Forhor var bleven udsat paa Grund af

vigtige Vidners Fraværelse, havde han befalet Konstabelen at tage dem

under sin Varetægt og indsætte dem i Distriktsfæugselet, hvor de skulde

forblive, indtil Sagen var bleven paakjeudt.

Forgjæves protesterede Joseph mod denne ulovlige og tyranniske Ar-

restordre; Konstabelen forblev ubojelig, men indvilgede dog i at vente,

indtil Woods havde havt en Samtale med Guverndr Ford. Denne men-

te imidlertid, at han ingen Ret havde til at hindre Konstabelen i Udfo-

reisen af sin Pligt, og lod sig heller ikke bevæge ved de Forestillinger,

som Ældste John Taylor, der var kommen til ham i samme Ærende,

gjorde ham. Broder Taylor mindede ham saaledes om de hojtidelige

Lofter, han havde gjort ham og Dr. Bernhisel, og sagde, at de havde

stolet paa haus Ord og havde Ret til at vente, at han vilde opfylde sine

Lofter, særlig eftersom de af samme Grund havde stillet sig under hans

Beskyttelse uden Vaaben eller nogen Vagt og havde efterkommet alle

haus Onsker. Alt, hvad Ford imidlertid var villig til at gjore, var at

medsende Fangerne en Sikkerhedsvagt paa tyve Mand under Kaptejn

Dunns Kommaudo. Uuder Ledsagelse af disse Mænd og Brddrene Hy-

rum Smith, Willard Richards, John Taylor, John P. Green, Stephen

Markham, Dau. Jones, John S. FuUmer, Dr. Southwick og Lorenzo D.

Watsou, begav Joseph sig derpaa hen til Fængselet. Brodrene Mark-

ham og Jones, der vare forsynede med Spadserestokke, marscherede jDaa

hver sin Side af Joseph og Hyrum og holdt de beskjænkede Drukken-

bolte, der flere Gange gjennerabrode Geleddene, borte. Da de vare an-

komne til Fængselbygningen, tog Arrestforvareren, George W. Stigall,

dem under sin Bevogtning og indsatte dem i Forbrydernes Celle, men

overflyttede dem senere til Gjældsarrestanterues Værelse.

Aftenen tilbragtes paa en efter Omstændighederne særdeles behage-

lig Maade i dyb Samtale om forskjellige interessante Emner. For En-

hver begav sig tilhvile, blev der holdt Aftenbon, som, for at bruge en af

Deltagernes Udtryk, "for en Stund forvandlede Carthage Fængsel til
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Himmelens Port." De lagde sig derpaa ned paa Gulvet, slumrede snart

ind og sove fra Kl. halv 12 til Kl. 6 den næste Morgen.

Hen paa Morgenstunden den 26de tilskrev Joseph Guveruor Ford

et Brev og anmodede ham om en ny Sammenkomst. Ledsaget af Oberst

Geddes, indfandt derpaa Guvernor Ford sig i Fængselet og havde ea læn-

gere Samtale med Joseph, som paa Guveruorens Opfordring gav en temme-

lig udforlig Skitse af Urolighederne og deres Oprindelse. Ford kunde

ikke gjendrive, hvad han sagde og maatte tilstaa, at der var meget sandt

i, hvad han sagde, og at hans Kæsonnemeut var rimeligt. Joseph gjorde

ham derefter opmærksom paa, at han ventede sig Beskyttelse af ham og

sagde, at da han havde hort, at Guvernoren havde isinde at tage til N"au-

voo, var det hans Onske at tage med, eftersom han slet ikke ansaa sig for

sikker, hvor han var. Hertil svarede Guvernoren, at han haabede, han

vilde blive frikjendt, og at dersom han tog til Nauvoo, vilde han sikker-

lig tage Joseph med sig, men gjeutog, at han ikke kunde modsætte sig

Loven, hvortil Joseph svarede, at Andet ventede han heller ikke; han

havde kun gjort Fordring paa, hvad der var lovligt, og havde idetmind-

ste Ret til at vente Beskyttelse af ham, thi uanseet Loven, havde han

sat sin og Statens Ære i Pant paa, at han skulde blive beskyttet. Gu-

vernoren gjentog atter sit Lofte om Beskyttelse og tilfojede, at han havde

ikke givet dette Lofte, uden forst at have raadfdrt sig med sine Officerer,

der alle paa det Hojtideligste havde lovet at staa ham bi i dets Opfyl-

delse. At Ford til Trods herfor ikke mente synderlig alvorligt med, hvad

han sagde, fremgaar tydelig nok deraf, at han neppe var kommen tilbage

til Hotellet, for Broder Alfred Kandall horte ham sige til en Soldat, som

i Fortrolighed meddelte ham, at det var Troppernes Beslutning at "se

Joe Smith dod," for de forlode Stedet : "Dersom Du veed noget Saadant,

saa bevar det hos Dig selv."

Efterat Guvernoren havde forladt Fængselet, skrev Josejjh et Brev

til Dommer Thomas og lod ham underrette om, at han i Forening med
Broder Hyrum var bleven arresteret for Hojforræderi og at den eneste

Udsigt, de havde, til at opnaa en retfærdig Dom, var at faa deres Sag

paadomt af en upartisk Dommer udenfor Carthage, eftersom Folkets

Ophidselse og Fordom der var af en saadan Beskaffenhed, at Ens Vid-

nesbyrd var til ingen Nytte. Han bad ham tillige indstændig om
uopholdelig at begive sig til Nauvoo og betragte sig som hjemme i hans

Hus, indtil de nodvendige Dokumenter vare tilvejebragte og en Haheas-

corpus Skrivelse udtaget, ifolge hvilken han kunde blive losladt af Fæng-
selet og bragt til Nauvoo i Forhor.
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FIRE OG TREDIVTE KAPITEL.

Joseph nærer for forste Gang i sit Liv en vis Ængstelse med Hensyn til Udfal-

det af sin Sag.—Fores fra og til Fængselet i Forhor.—Bestig af Josephs

Onkel, Patriark John Smith, m. FL—Truende Udtalelser af den vagthaven-

de Officer og Andre.—Joseph opfordrer sine Venner i Nauvoo til at forholde

sig ganske rolige.—Atter en mærkværdig Drom.—Guvernor Ford begiver

sig med den mere maadeholdne Del af Tropperne til Nauvoo.—Et Brev,

adresseret til Sagforer O. H. Browniugaf Quincv, vækker en Del Ophidselse

blandt Pobelen udenfor.—En bevæbnet og bemalet Hob paa over 100 Per-

soner omringer pludselig Fængselet, afvæbner Vagten, iler opad Trapperne

og begynder Odelæggelsesværket.—Jo.seph og H^-rums Endeligt.—Ældste
Taylor modtager flere farlige Saar.—Dr. Richards undkommer som ved et

Mirakel.—Pobelen tager skyndsomt Flugten,

Doren til det Værelse, hvori de befandt sig, var saa sammenkrympet

at det var dem umuligt at faa Laaseu lukket i; af den Gruud vare Bro-

drene Jones og Markham Størstedelen af Formiddagen beskjæftigede med
at faa Doren saavidt istandsat, at den kunde lukkes i og i Tilfælde af et

Angreb afgive en Smule Beskyttelse.

Joseph, der allerede henved en 50 Gange var bleven fængslet og

igjen losladt, nærede for forste Gang i sit Liv ea vis Ængstelse med Hen-

syn til Udfaldet af sin Sag. Saaledes sagde han, idet han hentydede

hertil : "Jeg har havt en god Del Ængstelse med Hensyn til min Sik-

kerhed, siden jeg forlod Kauvoo—Noget jeg aldrig forhen har erfaret?

naar jeg har været under Arrest. Jeg har ikke kunnet hjælpe disse

Folelser, og de have nedtrykt mig." Hyrum provede paa at opmuntre

ham og bringe ham til at tænke, at Herren idetmiudste for sin Kirkes

Skyld vilde befrie ham og spare hans Liv, men Joseph svarede : "Kunde
blot Broder Hyram blive losladt, saa har det ikke saa stort at betyde

med mig. Stakkels Rigdon, det glæder mig, at han er gaaen til Pitts-

burg; skulde han præsidere, vilde han lede Kirken til Fordærvelse paa

mindre end fem Aar."

Resten af Dagen tilbragtes paa forskjellig Maade; en Del af Tiden

dikterede Joseph til Dr. Richards, som havde det meget travlt med at

skrive; Ældste John Taylor sang en Del Salmer og Joseph fortalte Brodrene

nogle Dromme, som han havde havt. Sagforer Reid talte meget opmun-

trende om Fangernes Sag og troede at have Dommer Smith i sin Magt,

eftersom han havde ladet dem arrestere, uden forst at bringe dem i Forhor

oghavde derfor tabt sin Dommerret i Sagen. Han vilde ikke nu, sagde han,
2b



418 JOSEPH SMITHS LEYNETSLOB.

indgaa paa noget nyt Forhor, medmindre Kaptejn Smith var villig til at

tage til ^»'auvoo og der faa Sagen undersogt.

Kl. halv 3 om Eftermiddagen indfandt "Konstabel Bettisworth og en

anden Maud sig ved Fængselet og ouskede at blive indladt, medbringen-

de et Brev til Arrestforvareren, hvori der gjordes Fordring paa Fanger-

nes Udleverning, men Hr. Stigall, der kjendte sin Pligt, lod dem sige, at

han ingen Lov kjendte, der bemyndigede nogen Fredsdommer til at frem

komme med en saadau Fordring og nægtede derfor at udlevere dem, ind'

til de vare blevne frikjendte ved Lovei^s retmæssige Gang. Joseph send-

te strax Bud til Guvernoren og lod ham underrette om, hvad der var

hændt, samt tilskrev samtidig begge sine Sagforere og udbad sig en Sam-
tale med dem, saasnart som det var dem muligt. Men Guvernoren var

ikke uvidende om Bettisworths Forsog paa at sætte sig i Besiddelse af

Fangerne eller om Apostaternes og Andres Trudsler, thi det var et al-

mindeligt Samtaleæmne paa Lejrpladsen og i Hotellets Spiseværelse, hvor

Guveraor Ford var tilstede og tidt horte Ytringer som : "Skjoudt Loven
er for utilstrækkelig for disse Mænd, maa de ikke tillades at gaa fri," og

"dersom Loven ikke vil naa dem, maa Kugler og Krudt."

Bettisworths mislykkede Forsog paa at erholde Fangerne var ogsaa

bleven ham meddelt af Dommer Smith selv, der spurgte ham, hvad han
skulde gjore. Ford svarede: "Vi have Tropper nok; der er Carthage

Greys under Deres Komuando; bring dem ud!"

Hans Raad blev trofast udfort. Henved Kl. 4 begav Konstabelen

sig, ledsaget af et Kompagni Carthage Greys, der stod under en vis

Frank Worrels Kommando, atter hen til Fængselet og tvang Arrestfor-

vareren mod haus Villie og Overbevisning at udlevers Joseph og Hyrum.
Man protesterede, men da Joseph saa, at Pobelen begyndte at samle sig

og antage en truende Holdning, ansaa han det for bedst at gaa med dem;

han tog derfor sin Hat paa og gik dristigt ud i Midten af den aabne
Firkant, som var bleven dannet af Carthage Greys. Der var al Grund
til at tro, at han vilde blive myrdet paa Vejen, inden man naaede Raad-

huset; han tog derfor sin Tilflugt til List, og idet han fik Oje paa en af

de værste Pobelledere, greb han hoflig hans Arm, og med Hyrum under

den anden skred han raskt fremad gjeunem Geledderne, fulgt af Dr.

Richards og Vagten.

Man naaede Raadhuset i god Behold. Anklagesidens Sagforere

vare: Chauncey L. Higbee, A. C. Skinner, Thomas Sharp, Sylvester Em-
mons og Thomas Morrison. Efter nogen Diskussion blev imidlertid

Forhoret paa Grund af Mangel paa Vidner og efter Forslag af Josephs

Sagforer, Hr. ^Yoods, hævet til næste Dag Kl. 12, hvorefter Fangerne

fortes tilbage til Fængselet.

Kort efter saas Josephs bedagede Onkel, Patriark John Smith, at

nærme sig Fængselet gjennem den udenfor sammenstimlede Mængde,
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hvoraf nogle gjenkjendte ham og truende lagde an paa ham med deres

Geværer. Joseph, der snart fik Oje paa ham, henvendte sig til den

vagthavende Milits og bad dem om at lade ham komme ind. Vagten
var i Begyndelsen uvillig til at efterkomme hans Onske, men gav

tilsidst efter og tilstedte den Besogende Adgang paa Betingelse af, at

han forst lod sig visitere. Da dette var skeet, slap han ind og havde nu
en længere interessant Samtale med Joseph, hvem han i Samtalens Lob
spurgte, om han tænkte, han nogensinde atter vilde slippe bort fra sine

Fjender. Josephs Svar var: "Min Broder Hyrum tænker jeg vil."

Noget senere bleve de ogsaa besogte af Sagforerne Reid og "Woods samt

Ældste John P. Greene, der meldte, at Guvernor Ford og en Del af

Militsens Officerer havde holdt et Raad, i hvilket det var bleven vedta-

get, at Guveruoren og alle Tropperne med Uudtagelse af et Kompagni
paa 50 Mand skulde marschere til Nauvoo den næste Morgen Kl. 8 og

ikke vende tilbage for Dagen efter, den 28de. Hensigten med denne

Manovre var at tilfredsstille Tropperne. De 50 Mand, der skulde blive

tilbage og bevogte Fangerne, skulde Guveruoren selv udvæ]g(- blandt de

af Tropperne, der bedst vare til at stole paa, og Forhoret, der skulde

afholdes den paafolgeude Dag, blev udsat til den 29de.

I Lobet af Aftenen oplæste Hyrum Uddrag af Mormous Bog an-

gaaende Guds Tjeneres Fængsling og Befrielse fordum for Evangeliets

Skyld, medeus Joseph bar kraftig Vidnesbyrd for Vagten om Mormons
Bogs guddommelige Oprindelse, Evangeliets Gjengivelse, Eugles Be-

tjening og Guds Riges Gjenoprettelse paa Jorden, for hvis Skyld han nu

var kastet i Fængsel og ikke fordi han havde overtraadt Guds eller Men-
neskers Love.

De gik forst sildig tilhvile. Joseph og Hyrum afbenyttede den

eneste Seng, der fandtes i Værelset, medens deres Venner lagde sig Side

om Side paa Gulvet. Dr. Richards sad oppe og skrev, indtil hans sidste

Stump Lys var gaaeu ud og havde efterladt ham i Morket. Knaldet af

et Gevær, som blev affyret tæt udenfor Fængselet, bragte Joseph til at

staa op, forlade sin Seng og lægge sig paa Gulvet mellem Brodrene Dan
Jones og John S. Fullmer. Idet han derpaa strakte sin hojre Arm ud,

bemærkede han til Broder Fullmer: "Læg dit Hoved paa min Arm for

en Pude, Broder John," og da Alt var bleven stille omkring dem, laa de

og samtalede sagte sammen om Udsigterne til deres Befrielse etc. Joseph

ytrede gjentageude, at han havde Forudfolelse af, at han maatte do og

sagde: "Jeg skulde onske at gjense min Familie," og "Gud give, at jeg

endnu engang kunde prædike til de Hellige i Nauvoo." Fullmer

provede paa at opmuntre ham og sagde, at han troede, han oftere vilde faa

denne Lejlighed, hvorpaa Joseph takkede ham for hans Bemærkninger

og den Hengivenhed, han nærede for ham.

Strax derpaa trak Dr. Richards s"g tilbage o,^' la^de sij j aa den
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Seng, som Joseph nylig havde forladt, og da Alle syntes at sove trygt,

hviskede Joseph til Dan Jones: "Er Du bange for at do ? " Jones svarede:

"Er den Tid kommen, mener Du. Delagtig i en saadau Sag, tror jeg

ikke, at Doden vil have mange Rædsler. Joseph sagde derpaa: "Du

vil endnu se Wales og opfylde den Mission, hvortil Du er kaldet, for Du
dor."

Næste Morgen sendte Joseph Broder Jones ned for at forhore hos

Vagten om Aarsagen til den stedfundne Allarm den foregaaende Nat-

Vagtofficeren, Frank Worrell, besvarede Jones's Sporgsmaal paa en me-

get raa Maade og sagde: "Vi have havt formegen Besvær med at bringe

gamle Joe hertil, til atter nogensinde at lade ham slippe levende bort, og

medmindre Du onsker at do med ham, gjor Du bedst i at tage herfra

for Solnedgang; thi Du er ikke en Hvid bedre end ham, eftersom Du
holder med ham, og Du vil faa at se, at jeg kan profetere bedre

end gamle Joe Smith, for hverken han eller hans Broder eller nogen

Anden, som vil blive hos dem, vil se Solen gaa ned idag."

Broder Jones blev ojeblikkelig sendt afsted til Guvernor Ford

for at underrette ham om Vagtofficerens Trudsler, Paa Vejen til

Guvernorens Opholdssted stodte han paa en Forsamling af Mænd og

horte en af dem, som lod til at være deres Leder, holde en Tale og

sige:

"Vore Tropper ville blive afskedigede ifolge Ordre i Formiddag,

og for et Syns Skyld ville vi forlade Byen; men saasnart Guvernoren

og Tropperne fra McDouough County have taget afsted til Nauvoo,

ville vi vende tilbage og dræbe disse Mænd, selv om vi skulle nedrive

Fængselet." Denne Tale blev besvaret med tre Hurraer af Mængden.

Ankommen til sit Bestemmelsessted,- fortalte Kaptejn Jones Guver-

noren, hvad der havde hændt om Natten, hvad Vagtofficeren havde sagt

og hvad han havde hort paa Vejen, og bad ham indtrængende om at af-

værge Faren. Ford svarede : "De er unodvendigen bekj'niret for Deres

Venners Skjæbne, min Herre; Folket er ikke saa grusomt."

Opbragt over denne Bemærkning, foreholdt Jones ham Nodvendig-

heden af at ansætte bedre Mæud til at bevogte dem end ligefremme Snig-

mordere og sagde: "D'Hrr. Smith ere amerikanske Borgere og have

overgivet sig til Deres Excellence jjaa Deres Æresord om Beskyttelse; de

ere tillige Stormestre, hvisaarsag jeg forlanger, at De beskytter deres

Liv."

Guvernoren blegnede let, medens Jones vedblev: "Dersom De ikke

gjor dette, har jeg kun eet Onske tilbage og det er, at hvis De tilsteder

disse Mænd at berove Fangerne Livet, saa—." "Og hvad saa?" afbrod

Guvernoren ham. "Saa haaber jeg, den Almægtige vil bevare mit Liv

til en passende Tid og Sted, at jeg kan bevidne, at De er bleven betime-

lig advaret om deres Fare."
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Efter denue Samtale vendte Jones tilbage til Fængselet, men blev

nægtet Adgang af Vagten. Han begav sig derfor tilbage til Hotellet og

fandt her Guveruor Ford i Spidsen for de Tropper, der skulde ledsage

ham til Nauvoo. Eesten af Tropperne, der netop havde faaet sin Af-

sked, trak sig hujende og skrigende tilbage, og erklærede, idet de saaledes

droge bort, at de kun agtede at fjerne sig et kort Stykke Vej fra Byen,

for derpaa at vende tilbage og dræbe "gamle Joe og Hyrum." Disse

Trudsler maatte Guvernoren have hort, men han tog ingen Notits deraf,

ikke engang da Broder Jones gjorde ham opmærksom derpaa. Guvernor

Ford blev dernæst anmodet om at opfylde sit Lofte med Hensyn til Ud-

stedelsen af Pas til Jones og Andre, men indvilgede kun i at udstede et

saadant til Dr. Willard Richards, der var Josephs Privatsekretær, og et

lignend e til Cyrus H. Wheelock, der kort for sin Afrejse til Nauvoo sam-

me Morgen ytrede til Guvernor Ford

:

"De maa, min Herre, ved denne Tid være vidende om, at Fangerne

ikke i mindste Maade ere bange for nogen Klage, der maatte blive frem-

fort imod dem, men De har hort tilstrækkeligt til at overtyde Dem om,

at deres Fjender vilde odelægge dem, dersom de havde dem i sin Magt;

og nu, min Herre, som jeg staar i Begreb med at tage til Nauvoo, onsker

jeg at sige Dem, at jeg frygter for disse Mænds Liv; de ere udenfor Fare,

hvad Loven angaar, men ere udsatte for at blive overfaldne af Forræde.

re og Snigmordere, der torste efter deres Blod og have besluttet at udgy-

de det. Under disse Omstændigheder forlader jeg Dem med et tungt

Hjerte." Hertil svarede Ford

:

"Jeg har aldrig i mit Liv været i en saadan Forlegenhed ; men

Deres Venner skulle blive beskyttede og blive stillede for et retfærdigt

Forhor; om denue Forsikring er jeg ikke alene; jeg har erholdt hele Ar-

meens Lofte om at underi?totte mig."

For Broder Wheelock tog afsted til Nauvoo, aflagde han et kort

Besog i Fængselet. Morgenen var en Smule regnfuld, hvorfor han hav-

de en Overfrakke paa, i hvis Sidelomme han bar en sexlobet Revolver.

Han passerede Vagten uden Vanskelighed og fandt snart Anledning til at

overlevere Joseph sin Revolver. Efterat have taget og undersogt den^

spurgte Joseph ham, om han ikke gjorde bedst i at beholde den til sit

eget Forsvar, En eukeltlobet Pistol, som Joseph tidligere havde mod-

taget af Ældste John S. Fullmer, overrakte han derpaa sin Broder Hy-

rum med de Ord: "Du kan maaske faa Brug for denne." Broder Hy-

rum bemærkede: "Jeg holder ikke af at bruge den Slags Ting eller se

dem blive brugte." "Det Samme gjor jeg," sagde Joseph, "men

vi blive maaske nodte dertil i Selvforsvar," hvorpaa Hyrum tog Pistolen-

Joseph tilskrev sin Hustru et opmuntrende Bx*ev og sendte det med
Broder Wheelock, hvem han tillige betroede en mundtlig Opfordring til

Legionens Befalingsmand om at forholde sig ganske rolig og ikke fore-
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tage nogensomhelst militær Bevægelse, der kunde udlægges som en De-

monstration eller foraarsage Ophidselse under Guveruoreus* Ophold i

Nauvoo; i Særdeleshed blev det ham paalagt at bruge al sin Indflydelse

for at formaa Josephs Brodre og Venner til at forholde sig saa tause og

rolige som muligt.

"Vort Liv," sagde Joseph videre, "er allerede bleven udsat for Fare

ved at aabenbare vore Fjenders ugudelige og blodtørstige Hensigter, og

for Fremtiden maa vi hore op dermed. Alt, hvad vi have sagt om dem,

er sandt, men det er ikke altid fornuftig at fortælle Alt, hvad som vi

vide er sandt. Endog Jesus, Guds Son, maatte mange Gange lægge Be-

slag paa sine Folelser for sin egen og sine Tilhængeres Sikkerheds Skyld,

ja maatte endog skjule sit Hjertes retfærdige Hensigter med Hensyn til

mange Ting henhoreude til hans Faders Rige. Allerede som Dreng besad

han al den Forstand, der var nodvendig til at kunne styre og regjere det

jodiske Rige, og kunde ræsonnere med de viseste og lærdeste Theologer

og Lovkyndige, og bringe deres Theorier og Praxis til at se ud som Daar-

skab i Sammenligning med den Visdom, han besad; men han var endnu
kun eu Dreng og manglede fysisk Kraft til endog at forsvare sin egen

Person, og var underkastet Kulde, Hunger og Dod. Saadan forholder

det sig ogsaa med Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige; vi have

Jesu Aabenbaringer, og med den Kundskab, vi besidde, vilde vi være

istand til at organisere en retfærdig Regjering ""paa Jorden og skjænke

almindelig Fred til hele Menneskeslægten, om den vilde; men ligesom

Frelseren, da han var Barn, mangle ogsaa vi den fysiske Kraft

til at forsvare vore Principer, og maa nodvendigvis taale at blive

plagede, forfulgte og slagne, og med Taalmodighed bære Alt, ind-

til Jahoh bliver voxen, da skal han nok tage Vare paa sig selv."

De (ivrige Fanger sendte ligeledes en Mængde Hilsener til deres

Familier gjennem Broder Wheelock, og for at han ikke skulde glemme
nogen af dem, foreslog Dr. Richards at nedskrive dem alle, men Hyrum
fæstede sine Ojne jiaa ham og sagde med et gjenuemtrængende Blik:

"Broder Wheelock vil erindre Alt, hvad vi fortælle ham, og vil aldrig

glemme denne Dags Begivenheder."

I Lobet af Dagen fortalte Joseph folgende Drom, som han havde
havt den foregaaende Nat

:

"Det forekom mig, at jeg var tilbage i Kirtland, Ohio, og havde
besluttet at tage ud og bese min gamle Landejendom, som jeg fandt

overgroet med Tjorn og Ugræs og i enhver Henseende vise Tegn paa
Forsommelse og Mangel paa Dyrkning. Jeg gik ind i Laden, som jeg

fandt foruden Gulv eller Dore, med Bordbeklædningen afreven og ellers

ganske i samme Stand som den ovrigeDel af Ejendommen. Medens jeg

stod og betragtede dette Skue og var ifærd med at overveje, hvoriedes

Altsammen bedst skulde kunne gjenvindes fra den Forbandelse, hvor-
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under det hvilede, styrtede en Fiok rasende Mæad ind i Laden og be-

gyndte at yppe Trætte med mig.

Anforeren for denne Bande bod mig ufortovet at forlade Stedet,

idet han paastod, at Intet deraf tilhorte mig og at jeg maatte opgive alt

Haab om nogensinde at besidde det.

Jeg fortalte ham, at Ejendommen var bleven mig skjænket af Kir-

ken og at omendskjoadt jeg ikke havde gjort nogen Brug af den for

nogen Tid, saa havde »jeg dog ikke afhændet den, og ifolge retfærdige

Principer tilhorte den enten mig eller Kirken.

Herover blev han rasende og begyndte at udskjælde og true mig og

sagde, at den aldrig havde tilhort hverken mig eller Kirken.

Jeg sagde ham derj^aa, at jeg ausaa det ikke værd at strides om, at

jeg intet Onske havde for at leve paa den i dens nuværende Skikkelse og

at dersom han mente, han havde en bedre Ret til den end jeg,

vilde jeg ikke trættes med ham derom, men gaa min Vej. Men min

Forsikring om, at jeg ikke vilde besvære ham for Nærværende, syntes

dog ikke at tilfredsstille ham, da han lod til at være bestemt paa

at ville trættes med mig og truede endog med at ville slaa mig ihjæl.

Medens han saaledes var ifærd med at udose sin Bitterhed mod mig,

kom nogle berusende Personer styrtende ind og næsten fyldte Laden, trak

deres Knive og begyndte at kives indbyrdes om Ejendommen; da de for

et Ojeblik syntes at have forglemt mig, benyttede jeg Lejligheden til at

tage bort, men vadede siden i Smuds til op over Anklerne.

Da jeg befandt mig i nogen Afstand fra Laden, horte jeg dem raabe

og skrige paa en hojst foruroligende Maade, og det viste sig, at de vare

gaaede los paa hverandre med deres Knive. Under disse Omstændigheder

fik Brommen eller Synet Ende."

Hen paa Formiddagen den 27de begav Guveruor Ford sig til jSTau-

voo, ledsaget af den mei-e raaadehoklue Del af Tropperne; de mest

oprorske og fjendtligsindede af dem lod han denmod blive tilbage og

passe paa Fangerne. For at være Broder Wheelock behjælpelig med at

samle Vidner til det bebudede Forhor den paafolgende Lordag, tog

Ældste John S. Fullmer omtrent samtidig afsted til Kauvoo. Et Brev,

som Joseph derpaa tilskrev Sagforer O. H. Browuing af Quincy og hvori

han anmodede denne Herre om at fore hans Sag for sig i Retten, yakte

en Del Ophidselse, thi Vagten, der vidste, at et Brev var bleven skrevet,

fortalte Pobelen, at det var en Ordre fra Joseph til at bringe Legionen

paa Benene og saasnart som muligt komme ham tilhjælp. De vilde med

Magt fratage Kapt. Jones Brevet—Jones var nemlig den, hvem Joseph

havde betroet at overbringe dette Brev til Hr. Browuing,—men da dette

ikke lykkedes, lagde de sig i Baghold i en Skov for at overfalde ham paa

Vejen, men Jones tog en anden Vej og undslap. Strax efter Middag

sendte Joseph Oberst Jlarkham i et Ærende ud Byen, men paa Til-



424 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

bagevejen til Fængselet blev han omringet af et Antal Carthage Greys,

som med^Magt satte ham op paa hans Hest og tvang ham for Bajonet-

spidsen til at forlade Byen.

Om Eftermiddagen sang Ældste John Taylor Salmen: "En stakkels

vejfarende Sorgens Mand" etc, der bebagede Joseph saa meget, at han

bad ham synge den om igjen, hvilket han gjorde, hvorpaa Hyrum læste

nogle Uddrag af Josephus. Omtrent Kl. 4 blev Vagten aflost, og kun

8 Mænd posteredes ved Fængselet, medens Hovedstyrken af Carthage

Greys laa lejret paa Torvet henved i Mil borte. Nogle Minuter efter

kom Arrestforvareren, Hr. Stigall, ind og fortalte Brodrene, hvad der

var vederfaret Broder Markham og raadede dem for storre Sikkerheds

Skyld til at gaa ind i Cellen, hvortil Joseph svarede, at dette vilde de

gjore, naar de havde spist til Aften. Stigall forlod dem og Joseph sagde>

henvendt til Dr. Richards: "Dersom vi gaa ind i Cellen, vil De gaa med
os ? " Richards svarede : "Broder Joseph, De bad mig ikke om at sætte

over Floden med Dem—De bad mig ikke om at gaa med Dem til Car-

thage—De bad mig ikke om at folge Dem i Fænesel—og tror De, jeg

vil forsage Dem nu? Nej, men jeg vil sige Dem, hvad jeg vil gjore.

Dersom De bliver domt til at hænges for Forræderi, vil jeg lade mig

hænge i Deres Sted og De skal gaa fri." Joseph sagde : "De kan ikke."

Doktoren svarede: "Jeg vil."

Imidlertid havde nogle af Vagten sendt Bud ind, at de onskede no-

get Vin. En Flaske Vin, en Del Piber og noget Tobak blev derpaa hen-

tet og bragt ind i Fængselet. Dr. Richards aabnede Flasken og rakte

Joseph et Glas. Broder Taylor og Dr. Richards smagte ligeledes paa

Vinen, hvorefter Flasken blev givet tilbage til Vagten, der vendte sig

om for at gaa. Da han befandt sig ved Begyndelsen af Trappen, borte

han Nogen nedenunder kalde paa sig og han ilede strax ned. Næste

Ojeblik hortes en Del Stoj ved Fængselets Yderdor og en Opfordring om
at overgive sig, hvorpaa der fulgte en tre, fire Skud. Dr. Richards kige-

de ud imellem Gardinerne og saa omtrent et hundrede bevæbnede Mænd
omkring Doren. Denne Skydning skrev sig fra Vagten, der for et Syns

Skyld truede den fremtrængende Pobel og affyrede sine Geværer over

deres Hoveder, Idet Pobelen derpaa omringede Bygningen, sprang nog-

le af dem forbi Vagten opad Trapperne, stodte Doren delvis aaben og

begyndte at fyre, medens de, der befandt sig udenfor, fyrede ind gjennem

de aabne Vinduer. Da det var en varm Sommerdag, havde Joseph, Hy-

rum og Broder Taylor taget deres Frakker af. Saasnart de erfarede, at

de vare blevne angrebne, sprang Joseph hen efter sin Revolver og Hy-

rum efter sin Pistol, medens Broder Taylor bevæbnede sig med Oberst

Markhams store Knippel og Dr. Richards med Ældste Taylors Spadsere-

stok. De forsogte dernæst at skyde Doren til, men Kuglerne kom allere-

de pibende op ad Trappegangen, hvoraf een traf Doren og passerede
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imellem dem, uden dog at skade dem. Joseph, Ældste Taylor og Dr.

Richards forandrede ojeblikkelig deres Stilling og stillede sig paa venstre

Side af Doren. Hyrum trak sig samtidig tilbage foran samme, da en

Kugle brod igjennem og traf ham paa venstre Side af Næsen; idet han

derpaa faldt bagover, kom en anden Kugle gjennem Vinduet, hvilken

ramte ham i Siden og gik igjennem hans Legeme med en saadan Kraft,

at den fuldstændig: sonderbrod Uhret i hans Vestlomme. I sam-

me Ojeblik strejfede en andea Kugle fra Doren hans Bryst, gik iglen-

nem Halsen og blev siddende i Hovedet. En fjerde Kugle ramte ham
siden i det venstre Ben. Som han faldt baglænds mod Gulvet, udbrod

han: "Jeg dor!" I dette Farens Ojeblik, da Kuglerne floj som Hagl

igjennem Værelset, gav Josephs store Hengivenhed for sin Broder Hy-

rum sig tilkjende, og idet han kastede et langt omt Blik hen paa Bro-

deren, udbrod han i en smertelig Tone: "O ! kjære Broder Hyrum," rakte

Haanden om Dorkarmen og affyrede sin Revolver i Trappegangen. Kun
tre Skud gik af Ældste Taylor stod ham nærmest og afparerede deres

Geværer med sin Stok, medens Dr. Richards befandt sig umiddelbart

i Kærheden, rede til at yde, hvad Bistand han kunde. Ældste Taylor

vedblev at afparere deres Geværer, indtil de havde faaet dem omtrent

halvt ind i Værelset, men da der ikke længer havdes Skydevaaben, som

de kunde benytte, fandt de, at videre Modstand vilde være overflodig,

hvorfor de begyndte at trække sig tilbage henimod Vinduet, og Ældste

Taylor stod just i Begreb med at springe ud af dette, da en Kugle in-

denfra ramte hans venstre Laarben og gik igjennem indtil en halv Tom-

me paa den anden Side. Han faldt bevidstlos om mod Vindueskarmen

og vilde udentvivl være falden ud, hvis ikke en Kugle, der var bleven

afskudt udenfra, havde ramt Uhret i hans Vestlomme og kastet ham

tilbage ind i Værelset. Han vidste ikke, nvad det var, som saa pludselig

havde kastet ham tilbage, for efter sin Ankomst til Nauvoo, da hans

Klæder bleve undersogte. Efterat han var falden om paa Gulvet, ram-

tes han af to andre Kugler, hvoraf den ene tilfojede hans venstre Haand-

led betydelig Skade, medens den anden træugte ind i hans Ben lige un-

der det venstre Knæ. Han rullede ind under Sengen, der stod i Nærhe-

den af Vinduet i Hjornet af Værelset. Medens han laa der, blev han

flere Gange skudt paa af Mændene ude paa Gangen. En Kugle ramte

saaledes hans venstre Hofte og afrev Kjodet paa en frygtelig Maade.

Baade Gulv og Vægge vare bespræugte med Blod, og rundt om, hvor

hans Hoved laa, var Kalken fuldstændig afreven som Folge af de Skud,

der vare affyrede paa ham. Joseph, som saa, at der ikke længer var no-

gen Sikkerhed i Værelset og udentvivl i den Hensigt at frelse sine Brodres

Liv, vendte sig rolig om fra Doren, lod sin Pistol falde paa Gulvet og

sprang hen til det samme Vindue, hvorfra Ældste Taylor havde forsogt

at springe ud, da to Kugler indenfra gjennemborede ham og en tredie
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udenfra traf ham i den hojre Side af Brystet; som ban faldt ud af Vin-

duet, udbrod ban: "O Herre, min Gud !" Han faldt delvi? paa sin

hojre Skulder og Kyg, idet han?. Hoved og Hals naaede Jorden

lidt for Fodderne, rullede ojeblikkelig om paa Ansigtet og var dod.

I samme Ojeblik, som Joseph faldt udenfor, hortes Raabet : "Han

er sprunget ud af Vinduet," og de bemalede Mordere i Gangen og paa

Traj>perne lobe ud saa hurtig, de kunde. Iblandt Morderne udenfor var

der en Mand med bart Hoved og bare Fodder, uden Kjole, med Skjorte-

ærmene oprullede til ojDOver Albuerne og Buxerne til opover Knæerne;

denne Djævel i Menneskeskikkelse greb Joseph og satte ham op mod Syd-

siden af Brondkarmen, der stod et Par Fod fra Fængselet, hvorpaa

Oberst Levi Williams befalede fire Mænd at skyde ham. De stode om-

trent otte Fod fra Bronden og fyrede paa engang. En let Bojning af

Legemet bemærkedes, da Kuglerne traf ham, og han faldt forover paa

Ansigtet. Barbaren, der havde sat ham op mod Brondkarmen, trak

derpaa en lang Kniv frem i den ojensynlige Hensigt at afskjære hans

Hoved, for hvilket der nemlig var udbudt en storre Sum Penge, men

som han hævede Kniven og skulde udfore den blodige Handling, brod et

Lys, saa pludselig og stærkt frem fra Himmelen over den blodige Scene,

kastende sin blinkende Straale mellem Josepli og hans ^Mordere, at de

bleve aldeles skrækslagne. Hint Umenneskes Arm, der holdt Kniven,

sank magteslos til Siden, medens Geværerne faldt ud af Hænderne paa«

dem, der netop havde skudt, og de stode alle som fastnaglede til Stedet,

uden at være istand til at rore et eneste Lem.

Under den storste Forvirring tog Pobelen derpaa Flugten. Oberst

Williams raabte paa Nogle, at de skulde komme tilbage og være ham be-

hjælpelig med at fore de fire Mænd, der endnu være lammede af Rædsel,

bort. De kom og bare dem skyndsomt hen til Bagagevognene, hvorpaa

de alle flyede i Retning af Warsaw.

Dr. Richards, der med Fare for sit Liv havde stukket Hovedet ud

af Vinduet for at erkyndige sig om dens Skjæbue, han saa hojlig elskede,

trak sig tilbage fra Vinduet, idet han indsaa, at det vilde være unyttig at

kaste sig ud paa et hundrede Bajonetter, der omringede Josephs Legeme.

Som ved et Mirakel undgik han at blive dræbt, thi uagtet han var en

meget svær Mand, stod han fuldstændig uskadt midt under Kugleregnen,

og fik kun Spidsen af sin venstre Oreflip bortskudt, hvorved en Forud-

sigelse, som Joseph over et Aar i Forvejen havde udtalt, gik i Opfyldelse.

Han sagde nemlig, at den Tid vilde komme, da Kuglerne skulde flyve

omkring ham som Hagl og han skulde se sine Venner falde paa hojre og

venstre Side af sig, uden at der skulde blive saameget som et Hul i hans

Klæder.

Hvert Ojeblik ventende, at Pobelen vilde vende tilbage til Værelset,

ilede Dr. Richards hen til Doren og videre ned ad Trapperne mod Ud-
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gangen for at erfare, om Fængseldoieue vare aabue. Sora han gjorde

dette, tilraabte Ældste Taylor ham :
" Tag mig !

" Da han fandt alle

Dore aflaasede, ilede han tilbage, tog ^Eidste Taylor under Armen og

bar ham ind i Cellen eller det indre Fæagsel, strakte ham paa Gulvet og

tildækkede ham paa en saadaa Miade, at han ikke let kunde ses. Der-

paa sagde han til Broder Taylor: "Dat er haardt at maatte lægge Dem
paa Gulvet, men dersom Deres Saar ikke ere farlige, onsker jeg, De skal

leve og fortælle Historien," hvorpaa han begav sig tilbage til Skuepladsen

for den blodige Scene, stillede sig foran Doren og oppebiede med Kold-

blodighed det forventede Angreb.

Saasnart det imidlertid var bleven bekjendt, at Pobeien havde taget

Flugten, blev Æ.dste Taylor taget ud af Gellen og bragt hen til Enden
af Trappen, hvor et Antal Personer snart indfandt sig, deriblandt ogsaa

en Læge, der fremtog en Pennekniv og gjorde et Indsnit i Broder Tay-

lors venstre Haaud, for om muligt at udtrække Kuglen. Efterat have

savet i nogen Tid med sin slove Pennekniv, lykkedes det ham ved Hjælp

af en Tommermandspasser at udirække Kuglen, der vejede omtrent en

halv Unse. Forst henad Midnat var det Dr. Richards muligt at skaffe

Broder Taylor yderligere Hjælp og bringe ham nogle Forfriskninger, ef-

tersom næsten alle Byens Indvaanere ilsomt havde taget Flugten.

Ældste Richards sendte endnu samme Aften en Skrivelse til Nau-

voo, adresseret til Guvernor Ford, General Dunha», Oberst Markham
og Emma Smith, hvori han underrettede dem om' den ulykkelige Tildra-

gelse og anférte videre, at Borgerne vare bange for at blive angrebne, men
at han havde lovet, at intet Ondt skulde tilfojes dem, hvortil var fojet en

Efterskrift af Ældste John Tavlor.
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FEM OG TREDIVTE KAPITEL.

Guvernor Ford i Nauvoo.—Dr. B. W. Richmonds grafiske Beskrivelse af hvad

der sideu foregaar i Nauvoo og Carthage.—Flere af de Tolv og Andre have

en Forudfolelse af, hvad der sker.—Doktorens Fortælling fortsættes.

—

Martyrernes Begravelse.—Betragtninger.—Slutning.

Medens disse Begivenheder fandt Sted i Carthage, befandt Guvernor

Ford sig i Nauvoo og holdt en hojst skjændig og fornærmende Tale til

Folket, der med ikke liden Harme horte paa hans Bemærkninger. Saa-

snart han var bleven færdig, begav han sig med sit Folge tilbage til Car-

thage, og hvad der siden forefaldt der og i Nauvoo, ville vi lade et Ojen-

vidne, en tidligere Bekjendt af Joseph, Dr. B. W. Richmond, nærmere

fortælle. Han skriver

:

"Da Guvernor Ford med sine Tropper var tre Mile udenfor Nauvoo,

traf han det Sendebud, som var bleven afsendt til denne Stad med Efter-

retning om, hvad der havde fundet Sled, arresterede ham og tog ham
med tilbage til Carthage, da han befrygtede, at Mormonerne vilde rejse

sig og hævne deres ?;ederes Blod, forinden han selv kunde bringe sig i

tilborlig Sikkerhed. I Carthage fandt han alle Partier i den yderste Be-

styrtelse. Indvaauerne pakkede skyndsomt deres Sager sammen og

flygtede over Hals og Hoved. Gamle Mænd, Kvinder og Bom med
fuldlæssede Vogne og Karrer af Mobler og Sengklæder samt Flokke af

Kvæg, Svin og Muler flyede i storste Forvirring fra den blodbestænkte

By. Dr. Richards, Taylor, Hamilton og en Hr. Southwick vare de ene-

ste levende Personer tilbage i Byen Natten over, og de holdt Vagt ved de

dode Legemer.

Den næste Dag bleve Ligene, gjeunemblodte af Blod, lagte i Kister

af raa Egeplanker, tildækkede med Præriegræs og et indiansk Hestedæk-

ken, og paa denne Maade bragt til Nauvoo. Imidlertid havde Guvernor

Ford udstedt en Ordre til Nauvoo-Legionen om at forsvare Staden, indtil

Hjælp kunde blive dem tilsendt, og havde gjennera Dr. Richards sendt

Fru Emma Smith et Brev, hvori han tilraadede Ro og Orden, og tyve

Minuter senere skyndte han sig afsted over Prærien til Quincy, tillids-

fuldt forventende, at Morgensolen kun vilde finde Hobe af Stene og Aske

til Betegnelse af Stedet, hvor Carthage havde ligget. Tre Dage senere

modtog og aflagde han fornemme Visiter i Quincy.

Efterretningen om Smiths Dod uaaede Nauvoo tidlig om Morgenen

efter Snigmordet og faldt med knusende Vægt paa det hele Samfund.

Guds Profet var bleven dræbt af de Ugudelige. Deres Folelser vare no-
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get lig dem, der opfyldte de fordums Apostle, da de erfarede, at Jesus var

bleven korsfæstet."

Hertil maa endvidere fojes, at Natten efter Mordet var en Skræk-

kens Nat for Mange. Flere vare staaede op fra deres sovulose Leje for

at gaa ud og fortælle deres Naboer, bvilke besynderlige Folelser, der

havde paakommet dem i Lobet af Natten; men da de den næste Morgen

fik at hore, at Joseph og Hyrum vare blevne dræbte, at John Taylor var

bleven haardt saaret og at Willard Richards var undkommen med Nod
og neppe, blegnede deres Kinder og med aandelos Taushed stod de og

lyttede til den forfærdelige Fortælling. Det hele Folks Jammer og

Klageskrig opsteg til Himmelen paa hin Dag. Ogsaa de af de Tolv,

som vare ude paa Mission saavelsom andre Ældster havde samme Dag,

som Mordet blev begaaet, en Forudfølelse af, at noget Skrækkeligt havde

hændt. De folte sig nedslagne og ligesom betagne af en vis uforklarlig

Rædsel. Nogle græd, uden at vide hvorfor, medens Andre folte sig over-

vældede af en dyb Sorg. Forst da Efterretningen om Josephs og Hy-

rums Dod naaede dem, blev Grunden til disse forunderlige Folelser op-

klaret, endskjondt det endnu faldt flere af dem vanskeligt at tro, at de

virkelig vare ddde.

Medens man i Nauvoo var ifærd med at gjore Forberedelser til

Ligenes Modtagelse, begav Dr. Richmond sig til Profetens Hus for at

overvære Scenen hos hans Familie; de hjerteskjærende Optrin, som her

forefaldt, beskriver han saaledes :

"Da jeg traadte ind i Huset, fandt jeg Josephs Hustru siddende paa

en Stol i Midten af et lille Værelse, med lydelig og uforbeholden Stemme

græde og beklage sig og med Ansigtet begravet i siue Hænder. Ældste

Green kom ind, og da den grædende Kvindes bitre Klagen naaede hans

Ore, brast han ud i lydelig Hulken, og skjælvende i hver Nerve nærmede

han sig Fru Smith og udbrod: "O, Soster Emma, Gud velsigne Dem."

Idet han derpaa holdt hendes Hoved i sine Hænder, fremsagde han en

lang og brændende Bon for hendes Fred, Beskyttelse og Hengivelse i

Forsynets Villie. De forste Ord, den stakkels Kvinde ytrede, vare:

"Hvorfor, o Gud, skal jeg saadan bedroves? Hvorfor er jeg Enke og

mine Born faderlose? Du ved, jeg har altid fæstet Lid til din Lov?"
Hr. Green gjensvarede hende, at denne Bedrovelse vilde blive hende en

Livsens Krone, hvorpaa hun raskt svarede: "Min Mand var min Krone;

for ham og mine Born har jeg lidt Tabet af Alt, og hvorfor, o Gud, skal

jeg saadan lades ene og min Barm sonderrives af denne tifold Smerte!"

Jeg gik ind i det næste Værelse, hvor Josephs og Hyrums bedagede

Moder kom mig imode med et Blik af vild Fortvivlelse, og idet hun greb

mine Hænder, spurgte hun mig, hvorfor de havde skudt hendes kjære

Born. Hendes Ojne vare torre, og hendes Smerte syntes for dyb til, at

Taarer kunde fremvælde. Hun skred frem over Gulvet, vendte om, gik
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hen til Vinduet og deriDaa til Værelsets Dor, hvor Josephs Hustru frem-

deles græd og Hr. Green fremdeles bad.

I et andet Værelse vare alle Josephs Born trængte sammen, den

ældste, en Adoptivdatter, var, antager jeg, omtrent 18 Aar gammel. To
unge Drenge laa paa Gulvet og andre to knælede over dem, blandende

deres Sorg i et vildt Skrig af barnlig Fortvivlelse.

I Kyrums Hus, et lille Stykke derfra, var Scenen ikke mindre hjerte-

skjærende. Haus Hustru havde samlet sin Familie, bestaaende af fire

Born, omkring sig i Dagligstuen, og den yngste, der var omtrent fire Aar
gammel, havde taget Plads paa hendes Skjod. De Fattige og Hjælpelose,

som bleve bespiste ved hendes Mands Bord, vare komne ind og havde

dannet en Gruppe af omtrent tyve Personer omkring Værelset. De græd

og hulkede Alle, idet Enhver udtrykte sin Sorg paa sin egen besynder-

lige Maade. Fru Smith syntes stum af Skræk over den begaaede

Misgjerning.

Medens disse Scener fandt Sted i Staden, vare Ligene paa Vejen

fra Carthage. For at bevare Ro og Orden og berede Borgerne til med

Resignation at udholde Iklproven, blev et almindeligt Mode sammen-

kaldt om Formiddagen Kl, 10, hvor W. W. Phelps og Oberst Buck-

master fra Alton, Guveruor Fords Adjutaut, talte til de Forsamlede.

Ingen tænkte paa Hævn. Alle syntes overvældede af Sorg. Kl.

3 om Eftermiddagen ankom Ligene under Opsyn af Marschalen, Samuel

H. Smith, de myrdede Mænds eneste overlevende Broder, fulgt af Dr.

Richards og Hr. Hamilton fra Carthage. De bleve modtagne i Nær-

heden af Tempelgrunden af General Joseph Smiths Stab, General-

maioren og Stab, Brigadegeneralen og Stab samt andre af Legionens Be-

falingsmænd, Stadsraadet og en uhyre Forsamling af Borgere.

Ligbærerne stillede sig lorden, medens Mængdeu taust aabnede

sine Rækker foi at gjore Vej, og da den sorgende Skare satte sig i Bevæ-

gelse, brod Kvinderne ud i lydelig Hulken ved Synet af de to ujævne

Kister, bedækkede af Indiauertæppet. Graadeu udbredce sig til Skaren,

og spredte sig over de uhyre Bolger af Menueskekjærlighed, som strakte

sig fra Templet til Profetens Bolig. Folkets Sukken, Hulken og Græden

blev dybere og stærkere, indtil Lyden lignede en mægtig Storms Brusen

eller det sagte, dybe Brol af den fjerne Tornado.

Da de afsjælede Legemer ankom til Fru Emma Smiths Bolig,

trængte Folket, der talte m.ellem otte og ni tusind Personer, for Storste-

delen Mormoner, som noje sympathiserede med de Afdode, sig omkring

Huset, og de Sorgendes hoje Klageskrig udenfor og Familiens indenfor

var i Sandhed skrækkelig at hore. Mængden skiltes derpaa ad for at

gjore Vej for Ligenes Hensættelse i Huset. Dommer Phelps, Dr.

Richards og d'Hrr. Woods og Reid—de to Sidstnævnte havde været

Smiths Sagforere—trak sig tilbage til forskjellige Steder og begyndte at
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tale til dem. Hr. Woods, som var fra Fort Madison og eu Sagfdrer af

hoj Raug, var meget haard i sin Fordommeise af den hele Affære o^

dadlede i Særdeleshed Guvernor Ford for den ligegyldige og skyldige

Del, han havde taget, i ikke at beskytte Fangerne.

Ligene bleve bragte ind i Spisestuen, og omtrent et Dusin modige
Mænd, som kunde udholde Stanken af Blod, bleve valgte til at lægge

dem ud. Dette medtog en Time eller mere, og de bleve derpaa hensatte

under de af Værelsets Vinduer, som vendte mod Vest, og deres Familier

bragtes ind for at tage deres afdode ]Mæud, Born og Fædre for forste Gan«- i

Ojesyn efter deres Dod. Da Doren aabnedes, traadte Profetens Hustru
ind med to Ledsagere. Hun gjorde et Par Skridt henimod Hyrums Lif,

besvimede og faldt bevidstlos om. Hendes Venner rejste hende op

og gav hende Vand, men hun faldt atter i Afmagt og blev baaren ud i

bevidstlos Tilstand.

Sex Gange forsogte hun at se Ligene, og sex Gange blev hun baa.

ren bort i hendes tvende Ledsageres Arme. Hyrums Hustru traadte

dernæst ind i Stuen med sine tire Born uden nogen Hjælp, da hun havde

besluttet at trodse Scenen med sine stakkels faderlose Born. Hun
skjælvede ved hvert Skridt, hun tog, og var nærved at falde, men naaede

omsider sin Mands Lig, knælede ned ved hans Side, lagde sine Arme om
hans Hals og drog hans blege Ansigt op til sin bolgende Barm, hvorpaa

et langt, klagende Skrig brod frem fra hendes Læber: "O! Hyrum, Hy-
rum ! Har mau skudt Dig, min kjære Hyrum? Er Du dod? 01 tal

til mig, min Kjære I Jeg kan- ikke tænke mig, at Du er dod,

min kjære Hyrum I " Hun drog ham tættere og tættere op til sin

Barm, kyssede haus blege Læber og Ansigt, lagde sine Hænder paa hans

Hoved og strog Haaret tilbage fra hans Pande. Hendes Sorg syntes at

afkræfte hende, og hun tabte aldeles Evnen til at tale. Hendes to

Dotre og de to unge Born klyngede sig fast, nogle om hendes Hals

og nogle til Legemet, medens de faldt knælende ned ved Siden af

Liget og skrege hojt i deres ordlose Sorgs Vildhed. Efter omtrent

10 Miuuters Forlob kom Fru Emma Smith, Profetens Hustru, igjen

ind i Værelset mellem to Ledsagere i en halv afmægtig Tilstand.

Hun nærmede sig Hyrums Lig, og da jeg vidste, at Fornemmelsen

af at fule et koldt, diidt Legeme udover en beroligende Indflydelse

paa de menneskelige Nerver, tog jeg hendes Haaud og lagde den paa

Hyrums Pande, og strax vendte hendes Styrke tilbage. Hun mumlede
Noget i en lav Tone, som jeg ikke kunde opfatte, hendes Ojne aabuede

sig, og hun sagde til sine Venner: "Nu kan jeg se ham; jeg er stærk nu."

Hun gik alene hen til sin Mands Seng, knælede ned, lagde Hænderne om
hans Hals og sank ned paa hans Legeme. Pludselig brod hendes Sorg

ud i lydelige Klager, Suk, Stonnen og Ord. "Joseph, Joseph," sagde

hun, "er Du dod ? Have Snigmorderne skudt Dig ? " Hendes Born

,
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fire i Antal, samlede sig rundt om deres grædende Moder og en myrdet

Faders dode Legeme, og Sorg, som Ord ikke kunne tolke, syntes at over-

vælde den bele Gruppe. Hun vedblev at tale i en lav Tone, men ingen

af Ordene vare borlige uden dem, jeg allerede bar anfort, * * *

Mængden skiltes ad ved Morkets Indtrædelse, og næste Dag blev

det bestemt, at Folket skulde komme og se de to Brodres Lig. De be-

gyndte at samle sig tidlig om Morgenen, og i Staden, paa Floden og det

omliggende Land sværmede det af Mænd og Kvinder bele Dagen.

Scenen omkring de dode Mænds Lig var altfor skrækkelig at over-

være. Hyrum var skudt igjennem Hjernen og blodte ikke, men ved

Middagstid var bans Legeme saa opsvulmet—Halsen og Ansigtet dannede

een opblæst Masse—at Ingen kunde gjenkjende det. Josepbs Blod ved-

blev at stromme ud af bans Saar, som vare blevne tilstoppede med Bom-
uld; Musklerne gave efter, og den blodige Vædske randt draabevis

ned paa Gulvet og dannede Bugtninger benåd samme. Tjære, Eddike

og Sukker boldtes brændende paa Ovnen for at gjore det muligt at op-

holde sig i Værelset. Tusinder gik ind ad den ene og ud ad den anden

Dor for at tage Ligene i Ojesyu, slæbende Fodderne efter sig i Profetens

Blod. Rogen af Tjære og Stanken af Lig var i Sandbed frygtelig, og

dog var der en Strom frem og tilbage fra Morgen til Aften.

Dagen var klar; Solen sneg sig ned bag den vestlige Horizont og

kastede siue sidste Straaler paa den sammenstimlede Mængde af næsten

20,000 Personer, som nu begyndte at drage bort i enhver Retning. Væ-

relserne bleve derpaa rommede og Ligene lagte i Kister og skjulte i et lille

Aflukke, som stodte op til Spisesalen. To Sække Sand vare blevne til-

vejebragte og ligeledes to simple Ligkister, hvori de andre tilsyneladende

skulde lægges, men istedet derfor modtog disse Ligkister de ovenomtalte

Sandsække og bleve lukkede til. W. W. Phelps havde kaldt Mængden
sammen for at oplæse for dem Aabenbaringens 6te Kapitel. Profeten

havde Dagen for sin Dod, og medens ban endnu opholdt sig i Fængselet

i Carthage, sendt Bud til sine Tilhængere om at læse hint Kapitel, thi

det var lige ved at skulle gaa i Fuldbyrdelse.

Efter Oplæsningen vendte Mængden tilbage til Joseph Smiths Bolig

og modtog, hvad de formodede var, de to Mænds Lig, men i Virkelighe-

den de to Sække Sand, Brodrene Smiths Familier havde besluttet at be-

grave Ligene hemmelig og skjule Kjeudsgjerningen for Alle undtagen tolv

udvalgte Venner og de myrdede Mænds Familier. Ligkisterne, som in-

deholdt Ligene, forbleve skjulte i det lille Aflukke, medens de, der vare

fyldte med Sand, bleve baarne i bojtidelig Procession til Stadskirkegaar-

den, fulgt af en uhyre Skare Mennesker."

Samme Nat bleve de virkelige Lig hemmeligt begravne. Dette

skete for at forhindre Martyrernes Fjender fra at sætte sig i Besiddelse af

de Afdodes Legemer og sikre disse en uforstyrret Hvile i Gravens Skjod.
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Saaledes havde Gjenstanden for nærværende Biografi pludselig endt

sin korte, men daadrige jordiske Lobebane og var gaaen ind til sine Fæ-

dre, for der at nyde en bedre Lon for sin i dette Liv af den store Men-
neskehed ilde paaskjouuede Arbejde og blive kronet med evigt Liv og

Hæder af den store Alfader.

For vi imidlertid bringe hans Livs Historie tilende, ville vi, af Retfær-

dighed mod den Afdode selv og som en Tilfojning til, hvad der allerede

er sagt om hans Person, anfore, hvad en af hans egne Apostle^

og trofaste Venner, Parley P. Pratt, i denne Henseende skriver om
ham:

"Præsident Joseph Smith var af Person hoj og velbygget, stærk og

bevægelig; af en lys Ansigtsfarve, lyst Haar, blaa Ojne, meget lidt Skjæg

og i Besiddelse af et for ham særegent Udtryk, hvorpaa Ojet altid hvile-

de med Glæde og aldrig trættedes ved at betragte. Hans Ansigt var

stedse mildt, venligt og straalende af Intelligence og Velvillie, blandet

med et ubevidst muntert Smil; han var aldeles fri for al Tilbagehol-

denhed og paatagen Hoj tidelighed. Der var Noget forbunden med hans

Ojes klare, rolige Blik, som vilde han gjennemtrænge det menneskelige

Hjertes dybeste Afgrunde, se ind i Evigheden, gjennemskue Himlene og

omfatte hele Universet.

Han besad en ædel Frimodighed og en uafhængig Karakter; hans

Optræden var let og fortrolig, hans Irettesættelse frygtelig, hans God-

gjorenhed uudtommtlig som Oceanets Dyb, hans Indsigt altomfattende

og haus Sprog gjennemtræugt af en ejendommelig Veltalenhed, der var

ham særegen—ikke poleret—ikke studeret—ikke afmaalt eller afpasset

ved Uddannelse eller forfinet ved Kunst, men fremstrommende i dets

egen naturlige Simpelhed og overordentlig afvexlende i GJenstand og

Form. Han interesserede og belærte sine Tilhorere, medens han til sam-

me Tid morede og underholdt dem, og der var aldrig Nogen, der horte

ham, der trættedes af hans Tale. Jeg har endogsaa ofte seet en stor For.

samling af villige ivrige Tilhorere lytte til hans Tale med spændt Op-

mærksomhed i mange Timer, i Kulde og Solskin, Regn og Blæst, medens

de lo i det ene Ojeblik og græd i det næ^te. Selv 'hans bitreste

Fjender bleve almindeligvis overvundne, naar han blot engang kom til

at tale til dem. * * *

I Korthed, hos ham vare en Daniels og Cyrus's Karakter vidunder-

lig sammenblandede. En Daniels Evner, Visdom og Gudhengivenhed

vare forenede med en Cyrus's Kjækhed, Mod, Maadeholdenhed og Udhol-

denhed. Han var visselig begavet med saadan Villiekraft og Sjælsevner,

at var han bleven sparet til moden Manddom og Alder, vilde han have

omvæltet Verden i mange Henseender og efterladt sig et Navn, knyttet til

mere herlige og glimrende Bedrifter end der nogensinde for var falden i

nogen Dodeligs Lod. Som det er, vil hans Værk leve til endelose Tids-

2c



434 JOSEPH SMITHS LEVNETSLOB.

aldre, og utallige endnu ufodte Millioner ville msd Hæder omtale hans

Navn som et ædelt Redskab i Guds Haand, der i Lobet af sin korte,

ungdommelige Lobebaue lagde Grundvolden til det Rige, der omtaltes af

Daniel, Profeten, hvilket skulde sonderknuse alle andre Riger, men selv

bestaa evindelig."

Og i Forbindelse hermed ville vi som en passende Slutning aufére

Folgende fra Lærdommens og Pagtens Bog:

"Joseph Smith, Herrens Profet og Seer, har gjort mere (med Und-

tagelse af Jesus) for Menneskenes Frelse i denne Verden, end nogen An-

den, der nogensinde har levet. I det korte Tidsrum af 20 Aar har han

frembragt Mormons Bog, hvilken han oversatte ved Guds Gave og Kraft,

og har været et Redskab til at publisere den paa to Fastlande; har sendt

Fylden af det evige Evangelium, som den indeholder, til Verdens fire

Hjorner; har frembragt de Aabenbaringer og Befalinger, hvoraf denne

Lærdommens og Pagtens Bog bestaar, saavelsom mange andre vise For-

skrifter og Lærdommme til Velsignelse for Menneskenes Bom; har ind-

samlet mange Tusinder af de Sidste-Dages Hellige, anlagt en stor Stad

og efterladt sig et Navn og en Berommelse, som ikke kan udslettes. Han
levede stor og dode stor i Guds og hans Folks Ojne, og ligesom de fleste

af Herrens Salvede fordum, beseglede han sin Sendelse og sine

Gjerninger med sit eget Blod; det Samme gjorde ogsaa haus

Broder Hyrum. I Livet vare de enige og i Doden adskiltes de

ikke! * * *

Hyrum Smith var 44 Aar gammel i Februar 1844 og Joseph Smith

var 38 Aar i December 1843; og for Fremtiden ville deres Navne blive

talte blandt Religionens Martyrer, og Læseren i enhver Nation vil paa-

mindes om, at Frembringelsen af Mormons Bog og denne Lærdommens
og Pagtens Bog til en falden Verdens Frelse har kostet det bedste Blod.

i det nittende Aarhundrede, og at om Ilden kan antænde et grdnt Træ til

Guds Ære, hvor let vil den da ikke opbrænde de "torre Træer" for at

rense Vingaarden fra Fordærvelse. De levede for Hæder, de dode for

Hæder, og Hæder er deres evige L'Jn. Fra Slægt til Slægt skulle deres

Navne nævnes for Efterkommerne som Ædelstene blandt de Hellig-

gjorte.

De vare uskyldige i enhver Forbrydelse, hvilket ofte for var bleven

bevist, og bleve alene arresterede ved ugudelige Menneskers Sammen-
sværgelse og Forræderi; og deres xnktjldige Blod paa Gulvet i Carthages

Arreststue er et stor Segl, fæstet til Mormonismen, som ikke kan forkas.

tes af nogen Ret paa Jorden; og deres uskyldige Blod paa Illinois'«

Vaaben, tilligemed Statens brudte Lofte om Beskyttelse, givet af Guver-

uoren, er et Vidnesbyrd om det evige Evangeliums Sandhed, som hele-

Verden ikke kan modbevise; og deres uskijldige Blod paa Frihedens

Banner og paa de Forenede Staters magna charta, er en Talsmand for
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Jesu Kristi Religion, der vil rore retskafne Menneskers Hjerter i alle

Nationer; og deres ushyldige Blod med alle Martyrers uskyldige Blod

under det Alter, som Johannes saa, vil raabe til den Herre Zebaoth, ind-

til han hævner deres Blod paa Jorden. Amen."

)i FINIS. K
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Da Joseph Smiths Levnetsluh i Aareue 1877— 1.^79 blev udgivet

af Jenson og Bruun i Salt Lake City, viste det sig, at Proleteus Liv

og Kirkens tidligere Historie var saa righoldigt paa nyttigt og inter-

essant Læsestof, at Forlatterue ikke, uden at gjore Beretningen alt for

kortfattet og ufuldstændig, kunde bringe Historiens Traad saa langt

ned i Tiden, som de oprindelig havde bavt til Hensigt at gjore, da

de nemlig i Subskriptionsindbydelseu havde lovet Abonnenterne, at

hele Værket skulde udkomme i omtrent 25 Hefter. Som Folge af

dette Lofte fandt Udgiverne det raadeligt at slutte deres Beretning

ved Profetens Dod, uagtet der endnu var Meget at skrive om de

Helliges Uddrivelse af Nauvoo, deres Rejser i Orkeu, Bebyggelsen af

Klippebjærgenes Dale osv. Det nu foreliggende Værk, som omhand-

ler disse Begivenheder og indeholder Kirkens almindelige Historie fra

Profeten Josephs Dod til Slutningen af Aaret 1848, kan derfor nær-

mere betragtes som eu Fortsættelse af Joseph Smiths Levnetslob, og

ved Udarbejdelsen af samme har Forfatteren brugt den af Præsident

Geo. Q. Cannon i ,,Juvenile Instructor" trykte Beretning som Lede-

traad, medens han ogsaa hele Tiden har havt Adgang til de originale

Dokumenter paa Historieskriverens Kontor. Værket anbefales derlor

som aldeles paalideligt og troværdigt, og det tor haabes, at det skandi-

naviske Publikum vil paaskjonne og antage samme, i Forening med

Joseph Smiths Levnetslob, som det forste Forsog, der nogensinde er

gjort, paa at udgive Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Helliges Hi-

storie i Bogform, thi det er vel bekjeudt, at et saadant Værk tnduu

ikke existerer i det engelske Sprog. Endnu maa det bemærkes, at den

medfølgende kirkehistoriske Kronologi er udarbejdet med den storste

Omhu og Forsigtighed, og troes ikke at indeholde en eneste Datafejl.

ANDREW JEXSON.

Salt Lake City, Utah, i September 1883.
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FORSTE KAPITEL.

De Helliges Fjender frygte paa Grund af Profetens Mord.—Guvernør Ford sen-

der Kommissionærer til Nauvoo for at undersøge Forholdene.—Jobn Taylors

Forflyttelse fra Cartbage til Nauvoo.—Skrivelse til Kirken.—Den ofleutlige

Stemning i Nauvoo og Warsaw.—Brev fra Guvernøren.—Samuel H. Smiths

Død.—Sidney Rigdons Ankomst til Nauvoo.—Hans Forsøg paa at blive Præ-

sident for Kirken.

Profetens og Pa+riarkens Martyrdod foraarsagede en almindelig

Frygt og Ængstelse iblandt Anti-Mormonerue i Omegnen af Nauvoo,

tbi det var ganske naturligt for dem at tro, at „Mormonerne" vilde

hævne sig. De vidste i alt Fald, at et saa koldblodigt Mord som det,

der var bleven forovet paa Joseph og Hyrum Smitb, var mer end nok til

at ophidse et hvilket som helst Folk til at tage Loven i deres egen

Haand, og i Særdeleshed et Folk, der elskede deres Ledere saa bojt

som de Sidste Dages Hellige elskede disse to Mænd. Og hvad der

gav den hele Affære et endnu styggere Udseende, var, at Brodrene

Smith bleve myrdede medens de som bjælpelose Fanger hensadde i

Fængsel og havde de hqjtideligste Lotter om Beskyttelse af Guver-

noren. Ja denne Embedsmand havde endog sat baade sin egen og

Statens Ære i Pant paa, at intet Ondt skulde blive dem tilfojet der-

som de for at tilfredsstille den offentlige Stemning vilde rejse til

Carthage i Forhor. Mange af dem, som vare mest bange for at

Nauvoos Indvaanere skulde gribe til Vaaben for at hævne sig, vare

Medlemmer af Pobelen eller Saadaune, som havde staaet Morderne

bi i Udforeisen af deres Niddingsdaad; thi samvittigbedslose som de

vare folte de dog i deres Sjæls Inderste, at de fortjente Straf

Den 1ste Juli 1844 ankom to Herrer, nemlig Kapt^^jn A . Jonas og
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Oberst Fellows, til Nauvoo som Sendebud fra Guvernoren til By-

raadet. Deres Instruxer fra Guvernor Ford lode saaledes:

„Oberst Fellows og Kaptejn Jonas bedes at tage med den forste Damp-

baad til Nauvoo for at gjoredem bekjendt med det derværende Folks Fo-

lelser og Beslutninger i Henseende til de nylig stedfundne Urolighe-

der, samt erkyndige dem om, hvorvidt nogen af Indbyggerne agter

at hævoe sig paa nogen som helst Maade, om nogen Trusel har væ-

ret ytret og hvad Folket i Almindelighed have til Hensigt at

gjore."

De samme Mænd fik ligeledes Ordre til at skulle gaa tilbage til

Warsaw for at erfare Stemningen iblandt Folket dersteds og faa at

vide, om den der forsamlede Milits agtede at angribe Nauvoo.

Byraadet i sidstnævnte Stad modte strax tilsammen og vedtog en

Række Resolutioner paa Folkets Vegne. Den forste af disse til-

kjendegav, at Folket i Nauvoo for Fredens Skyld vilde paa det

Strængeste overholde Lovene og bistai Statens Guvernor, saa-

læuge lian og Lovens Haandhævere bestræbte sig for at forsvare dem

i Nydelsen af deres konstitutionelle Rettigheder. I den anden Reso-

lution foreslog Raadet, at eftersom Guvernoren havde frataget Nau-

Voo-Legionen dens offentlige Vaaben, burde han paa samme Maade

tage alle de andre offentlige Vaaben, som fandtes i Staten, i sin Be-

siddelse. I den derefter folgende Resolution forpligtede Nauvoo-Fol-

ket sig til ikke at tage personlig Hævn over Josephs og Hyrums

Snigmordere, men deiimod overlade Sagen i Rettens Haand, og der-

som Lovens Arm ikke gjorde sin Gjeruiug, vilde de appellere deres

Sag til den almægtige Gud. I de folgende Resolutioner lovede By-

raadets Medlemmer endvidere paa Folkets Vegne, at Nauvoos Ind-

byggere ville ikke fornærme Borgerne i de omliggende Egne. Lige-

ledes tilkjendegave de deres Redebonhed til ved alle hæderlige Midler

at ville understotte Guvernoren, saa længe han bestræbte sig lor at

bilægge Ophidselsen og tilvejebringe Fred, samt vilde bruge sin Ind-

flydelse for at standse al foruroligende Rettergang, indtil Tilliden blev

gjenoprettet, saa at Borgerne i Nauvoo, hvis det gjordes nodvendigt,

kunde gaa til Carthage eller noget andet Sted i Forhor, uden at

være udmatte for Snigmorderes Voldsomheder.

Eu Gjeupart af disse Resolutioner blev i et Brev sendt til Gu-

vernorens Sendebud, der samtidig bleve indbudte til at overvære et

offentlig Borgermode, som om Eftermiddagen skulde afholdes i Nær-

heden af Templet.

Modet blev afholdt og Hr. Jonas og Andre talte til de Forsam-

lede. De af Byraadet vedtagne Resolutioner bleve oplæste og antagne

af Folket, og ligeledes bleve Taknemmeligheds-Votum givne til flere
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Herrer, som havde vist sig som Venner til de Hellige og virket for,

at Retfærdighed kunde blive dem tildelt.

Den 2den Juli blev John Taylor bragt hjem i sin saarede Til-

stand fra Carthage. Haus egen Beretning om sin Transport fra

nævnte Sted til Xauvoo er saa tydelig og interessant, at vi gjengive

folgende Udtog af samme :

„Mange, som tilhorte Pobelen, kom til mig og behandlede mig
med ojensynlig Agtelse, og baade Embedsmændene og Folket betrag-

tede mig som en Slags Gidsel og frygtede for, at min Forflyttelse

skulde blive Signalet for „Mormonerne" at gribe til Vaaben. Jeg

erindrer ikke saa bestemt, hvor længe jeg forblev i Carthage; men jeg tror,

det var tre eller fire Dage efter Mordet, at Broder Marks kom mel en

Karet, Broder James Allred med en Vogn og Doktor Elis og flere An-
dre til Hest for at hente mig til Xauvoo. Jeg var paa den Tid meget

udmattet formedelst Tabet af Blod, hvilket endnu vedvarende flod

fra mine Saar, og da min Hustru spurgte mig, om jeg kunde tale,

var det medNoi og næppe, at jeg kunde hviske nej. Betydelig Sam-
tale fandt nu Sted angaaende, hvor vidt det vilde være passende

at flytte mig; flere Læger og andre af Carthage-Folket erklærede be-

stemt, at det vilde koste mig Livet, medens mine Venner holdt

fast paa deres Beslutning om at ville fore mig til Nauvoo, hvis

muligt.

Jeg antager, at de Forstuævntes Onske om at ville beholde mig
hidrorte fra den ovenfor omtalte Frygt for ,,Mormonerne." Jeg tror,

at Oberst Jones var oprigtig ; han havde opfort sig som en Ven hele

Tiden, og han fortiilte min Hustru, at hun burde overtale mig til

ikke at begive mig paa Rejsen, thi han troede ikke, at jeg havde

tilstrækkelige Kræfter til at kunne naa Nauvoo. Tilsidst blev det

imidlertid bestemt, at jeg skulde tage afsted, men da man troede

at jeg ikke kunde taale at kjore i en Vogn eller Karet, lavede de

mig en Bæreseng, i hvilken jeg blev sat, efter at man havde baaret

mig ned ad Trappen. Iblandt dem, der hjalp at bære mig, fandtes

flere af Pobelen. Saa snart jeg var kommen ned, folte jeg mig meget

bedre og stærkere, saa at jeg kunde tale, hvilket sandsynligvis kan til-

skrives Virkningen af den friske Luft.

Da vi næsten havde naaet Udkanten af Byen, erindrede jeg en

Skov, som vi skulde rejse igjennem, og jeg bad en vis Person om at

kalde Doktor Elis hen til mig. Denne Herre indfandt sig ogsaa

strax, og jeg sagde til ham: „Doktori Jeg bemærker, at Mændene
blive trætte af at bære mig ; omtrent to eller tre Mile her fra og ikke

langt af vor Vej bor der nogle „Mormoner." Vil De ikke være saa

god at ride over til deres Landsby saa hurtig som muligt og anmode
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dem om at komme og mode os?" Han, som red paa en meget god

Hest, galoperede ojeblikkelig afsted. Hensigten hermed var imidler-

tid mere for at faa Mænd til min Beskyttelse, i Tilfælde af et Angreb,

end at erholde Hjælp til at bære mig.

Strax derefter fremkom Carthage-Mændene med en Undskyldning

efter en anden, indtil de alle havde lorladt os, og jeg var meget glad

over at blive fri for dem. Da jeg mærkede, at de, som bare mig

forvoldte mig stor Smerte med deres Trampen, forskaffede Brodrene

en Slæde, som blev bunden bag efter James Allreds Vogn; en Seng

blevtilredt i samme, hvori jeg blev anbragt i en halv siddende Stilling.

Min Hustru kjorte ved min Side og badede mine Saar med Is og

Vand, og eftersom Slæden med Lethed gled over Præriegræsset

>

der var temmelig langt, gav dens Bevægelse mig kun ubetydelig

Smerte.

Da jeg var kommen Kauvoo paa fem eller six Mile nær, be-

gyndte Biodrene fra Staden at drage mig i Mode, og eftersom vi kom
nærmere, forogedes deres Antal, indtil vort Selskab bestod af en talrig

Mæogde Folk af fcrskjellige Aldre og begge Kjon, dog hovedsagelig

Mænd.
Det havde i en længere Tid regnet bestandigt, hvorfor der paa

mange lave Steder paa Prærien fandtes Vand fra en til tre Fod

dybt. Paa saadanne Steder toge Biodrene, som vi modte, fat paa

Slæden, loftede den op og bar den over Vandet, og da vi kom tæt

til Staden, hvor Vejen var overmaade solet og slem, rev Brodrene

Indhegnene ned for at vi kunde kjore ovor Markerne.

Aldrig skal jeg glemme Forskjellen mellem de Folelser, som

gjorde sig gjældende paa det Sted, jeg nylig havde forladt, og Stedet*

jeg nu var kommen til. Jeg havde forladt en Bande lovlose og blod-

torstige Mordere, og var kommen til de Helliges Stad, den levende

Guds Folk, Sandhedens og Retfærdighedens Venner, af hvilke Tusin-

der stode der med varme og trofaste Iljærter for at yde deres Venskab

og Tjeneste samt byde mig velkommen. Det Hele var, sandt nok, en

bedrovelig Scene, som bragte sorgelige Erindringer til Sindet, men til

mig var det behagelige Ojeblikke; en Glædesstrom syntes at gjennem-

trænge mit hele System ved Tanken om, at jeg atter befandt mig

iblandt mine Venner og noJ sande og trofaste Soskendes Vel-

komsthilsen. Det mest mærkværdige af det Hele var, at jeg fdlte

mig meget bedre efter min Ankomst til Nauvoo, end da jeg be-

gyndte min Rejse, uagtet jeg havde tilbagelagt atten Mile."

Paa den Tid blev folgende Skrivelse offentliggjort i „The

Times and Seasons:"
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„TIL JESU KRISTI KIKKE AF SIDSTE-DAGES HELLIGE.

Idet vi fole stor Interesse for Alles Velfærd, medens vi be-

græde Tabet af Præsident Josepli Smith, vor Profet og Seer, og

Præsident Hyrum Smith, vor Patriark, synes det at blive vor

Pligt at give et Trostens Ord til Bedste for Folket under de nu-

værende Omstændigheder.

Lia-esom Tilfældet har været i alle Tidsaldre, saa ere disse

Hellige nu faldne som Martyrer for Sandhedens Sag, og deres Be-

frielse fra en ugudelig Verdens Forfolgelse, i Blod til Salighed,

gjor os kun stærkere i Troen, og stadfæster Sandheden af vor

rene og hellige Religion.

Som den hojeste Guds Tjenere, der have Bibelen, Mormons

Bog, Lærdommens og Pagtens Bog tilligemed Tusinder af Vidnes-

byrd om Jesus Kristus, formane vi derfor de Sidste-Dages Hellige i

Nauvoo og paa andre Steder til at holde fast ved den Tro, som

er bleven dem overantvordet i disse sidste Dage, og til at ved-

blive i Evangeliets fuldkomne Lov.

Værer fredsommelige og rolige Borgere og udforer Retfæroig-

hedeus Gjerniuger, og saa snart som de Tolv og andre af Kir-

kens Authoriteter kunne blive samlede, eller i det mindste Stor-

steparten af dem, ville de nodvendige Skridt blive gjorte for

Værkets videre Fremgang. Israels Indsamling vil blive fort-

sat og Fuldendelsen af Tidernes Fyldes HushoMuing paaskyndet,

saa at Abels Mord og Hundreders Martyrdod samt alle de

bellige Profeters retfærdige Blod fra Abel til Joseph, bestæn-

ket med Guds Sons bedste Blod som Tilgivelsens rode Tegn,

kun vil bringe den Overbevisning til alle forstandige Væsener,

at Sagen er retfærdig og vil vedvare. Salige ere de, som iorblive

trofaste indtil Enden, medens Apostater, som give deres Samtykke

til Udgydelsen af uskyldigt Blod, ikke kunne faa Tilgivelse hver-

ken i denne Verden eller den tilkommende.

Enighed er Fred, Brodre, og evigt Liv er Guds storste Gave.

Glæiler Eder derfor, at I ere agtede værdige til at leve og do for

Gud. Mennesket kunne ihjelslaa Legemet, men de kunne ikke

skade Sjælen. Visdommen skal retfærd iggjo res af sine Boru. Amen«
W. W. Phelps,

W. Richards,

John Taylor."

En Mand ved Navn George J. Adams var bleven beskik-

ket til at bringe Breve og andre Dokumenter til de af de

tolv Apostle, som vare i de ostlige Stater, og underrette dem
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om Profetens og Patriarkens Mord. Han Lavde Midler nok

til Rejsens Udgifter, men alligevel udforte han ikke sin Mis-

sion. Ældste Jedediah M. Grant, der ligeledes forlod Nau-

voo omtrent paa samme Tid, tovede ikke forend han fandt

dem og bragte dem det sorgelige Budskab. Denne Begivenhed

fremstiller Forskjellen mellem de to Mænds Karakter og Skjæbne.

Adam.s blev senere Apostat, og hans efterfolgende Lobebane har

været vanærende. Jedediah M. Grant var derimod en god og

trofast Mand; han blev ordineret til en af de forste syv Præsi-

denter over de Halvfjerds, og da han dode, var han Præsident

Brigham Youngs anden Raadgiver.

Oberst Fellows og Kaptejn Jonas, Guvernorens Sendebud, rej-

ste til Carthage, efter at de havde forladt Nauvoo, og fra Car-

thage toge de til Warsaw, hvor de traf sammen med Oberst

Wood, Quincys Borgmester, og andre Herrer. De forelagde

Folket i AVarsaw Hensigten med deres Besog, og Hr. Jonas holdt

en Tale til dem i et oflféntlig Mode, som var bleven sammen-
kaldt. Han opfordrede dem til at sige, om de vilde staa Gu-
vernor Ford bi i at haaudhæve Lovene og opholde Konstitu-

tionen, men de nægtede Alle som Ea at give dette Lofte. O.

C Skinner, en Sagforer, som foregav at tale i Borgernes Navn,

ytrede en kort Tid efter, at de samme Folelser gjorde sig gjæl-

dende i hele Countiet.

Dersom Nogen i de Dage havde onsket at vide, enten det

var „Mormonerne" eller deres Fjender, der var Aarsag til de sted-

fundne Besværligheder i Hancock County, saa vilde Folkets Hand-

lemaade i de 3Ioder, som Kommissionærerne overværede i Nauvoo

og Warsaw, have givet dem de tilstrækkelige Beviser desangaaenrle.

Uagtet de skrækkelige Forurettelser og Lidelser, som de Hellige

havde været underkastede, og uagtet de havde enhver Grund til

at gribe til Vaabeu for at hævne sig paa deres Fjender, saa havde

de dog saa stor Agtelse for deres Medborgeres Ret og et saa al-

vorligt Onske Ibr at bevare Freden, at de lovede at adlyde Gu-

vernoren og Lovene i al Retfærdighed, samt forpligtede sig til ikke

at ville hævne sig, men derimod overlade deres Sag til Gud. Fol-

ket i Carthage og Warsaw havde i ethvert Tilfælde været Over-

træderne; de havde organiseret sig til Pobel, truet de Hellige

paa Livet og begaaet et skjændigt og l)lodigt Mord, og nu næg-

tede de ovenikjobet at understotte Guvernoren i at haandliæve

Lovene og opholde Landets Konstitution. Dette stod imidlertid

i fuldkommen Harmoni med deres tidligere Handlinger. De
havde ikke i mindste Maade været forurettede, men derimod
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havde de bestandig gjort Indgreb i de Helliges Rettigheder;

og skulde en af disse træffe at sige eller gjore Noget, som

de kunde betegne som en Fornærmelse mod dem, vare de

færdige at sætte hele Countiet i Opror derover.

Medens de Hellige i Fred vare beskjæftigede med at

bygge Huse, anlægge Haver, plante Frugttræer, drive Ager-

brug og bygge en smuk Stad, samt holdt dem stræugt til

deres egne Forretninger, vare de Mænd, som nu aabenbart

nægtede at adlyde Guvernoren og Lovene, sysselsatte med at

holde ophidsende Taler, skrive bitre Artikler i Bladene og

slutte Forbund med hverandre som Pobel, med det Formaal

for oje at udrydde de Hellige elier drive dem bort.

Idet de nægtede at efterkomme Kommissionærernes Onske tilkjen-

degave de tydeligt, at de endnu vare fulde af Pobelaauden.

De Helliges fuldkomne Udryddelse eller Bortilyttelse fra Han-

cock County var hvad de onskede, og de syntes at været alde-

les bestemte paa at ville opuaa deres Hensigt. Ikke mætte af

Blod ved at have myrdet Joseph og Hyrum, torstede de nu med
Begiærlighed efter flere Ofre. Eftersom de havde faaet Smag paa

Blod, var deres Torst tilsyneladende bleven saa uudslukkelig, at

de lig glubende Ulve torstede efter mere. De sagde, t\t enten

maatte „3Iormonerne" eller „Borgerne", som de kaldte dem selv,

forlade Countiet — en af Parterne maatte gaa, enten for eller

senere, selv om der maatte anvendes Vaabenmagt. At de selv

skulde blive tvungne til at forlade Landet var imidlertid Noget,

som aldrig for et Ojeblik var o^^komraet i deres ugudelige Iljærter,

thi de vidste alt for godt, at de Hellige aldrig viltle gjore noget

Fortog paa at drive dem bort, men derimod var det en afgjort

Sag hos dem, at
,
.Mormonerne" skulde gaa, selv om man maatte jage

dem bort foran Bajonetspidsen. De vare jo ,,Borgerne"; de Hel-

lige vare kun „Mormoner."

De sendte strax en Komite til Guvernor Ford for at under-

rette ham om deres faste Overbevisning, at det var nødvendigt,

at en af Parterne skulde forlade Landet, og de onskede nu at

han skulde bestemme, hvilken af dem, der burde gaa. At denne Slags

Tale kun var ligefrem Falskhed og Hykleri, var indlysende, og derfor

blev heller lugen bedraget af den. Dog gjorde den stakkels Ford meget

forlegen. Han fortalte nemlig Komiteen som Svar, at han ikke kunde

afgjore et saa alvorligt Spttrgsmaal, thi ikke kunde han befale Nogen,

enten
, .Mormoner" eller Anti-Mormoner, at de skulde forlade Countiet el-

ler Staten.

Med et saadant Svar var GuvernOren udentvivl glad over at kunne
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faa Sendebuddene skikkede bort, men dersom han havde været en ret-

skaffen Mand og havt Attraa efter at gojre hvad Eet var, havde han

sikkerlig givet dem et anderledes Svar. Pøbelen vidste nu, at han var

bange for dem, at han vovede ikke at gj^re Noget, som var dem imod,

hvisaarsag de ogsaa foragtede ham og handlede som om han slet ikke

var i Tilværelsen, undtagen naar de kunde fremme deres egne Hensigter

ved at bruge ham.

I et Brev, som Guvernor Ford omtrent paa den Tid skrev og sendte

til Nauvoo, bestræbte han sig for at vise Folket dersteds Nødvendighe-

den af at være fredelige og ingen Modstand gjore; og han prCvede og-

saa paa at skrække dem med Pcbelvold, dersom de ikke fandt sig i

deres Skjæbne. Derpaa ekred han til at fortælle dem, hvad han beha-

gede at kalde den ,,r!egne Sandhed," og hans Hensigt dermed, sagde

han, var ikke at ville fornærme dem i deres ulykkelige Omstændighe-

der, men han gjorde det fordi han var besjælet af en oprigtig

Aand og havde saa stor Omhu for at tilvejebringe „Fred og Sik-

kerhed for Alle, som hvile under vort politiske Træes Skygge."

Han sagde:

„Den n-gne Sandhed er derfor denne, at de fleste vel underrettede

Personer fordomme i de stærkeste Udtryk 3Iaaden, hvorpaa Brodrene

Smith bleve tagne af Dage, men ni af hver ti af Saadanne ledsage

deres Misbilligelse med en Ytring af Glæde over, at de ere dode.

Misbilligelsen er som oftest ualmindelig kold og feleslos, og synes kun

at hidrore fra en paatagen Agtelse for Sømmeligheden og Lovene samt

en Rædsel for Pobelvælde, men kommer ikke varmt fra Hjærtet. De
ulykkelige Ofre for dette Snigmord vare Gjenstand for et almindelig

indgroet Had hos Folket i hele Landet, og vi kunne ikke med For-

nuft antage, at deres Dod har frembragt en saadan Forandring i den

offentlige Stemning, at det tidligere Had er bleven forvandlet til Syra.

pathi. Dersom I tro, at dette er Tilfælde, tage I Fejl. Størstedelen

af hvad der siges angaaeude denne Affære, kommer fvf*- Læberne, og

Eders Folk kunne være forvissede om, at den offentlige Mening for

Nærværende er ligesaa bitter imod dem som nogensinde for."

Guvernør Ford burde være god Authoritet for en saadan Ytring,

og vi have her gjengivet den for at vise Læseren, hvorledes Folket i

Almindelighed giorde sig skyldige i Mord ved at give deres Samtvk-

ke til Udgydelsen af det uskyldige Blod, som endnu pletter Gulvet i

Carthage Fængsel og Staten Illinois' Jordbund. I samme Brev ind-

rømmer Guveri;Øren, at de Hellige havde opfort sig godt, meget be-

dre end der var Grund til at forvente under Omstændighederne; men

dersom en Pøbel skulde komme op imod dem, kunde han alligevel ikke

beskytte dem. Han tilstod, at dersom han udkommanderede „Mor-
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monerne" selv, vilde han have en paalidelig' Styrke til at dæmpe Op-

roret; men om han giorde dette, frygtede han for, at det vilde give

Anledning til en Borgerkrig, i hvilken Nauvoo maaske tilsidst vilde

blive aldeles odelagt. „I kunne maaske," sagde han, „være tilbøjelige

til at sporge: Dersom dette forholder sig saaledes, hvad tjener

da Loven og Regieringen til? Jeg svarer, at Konstitutionen synes

ikke tilfulde at have gjort Forberedelse for en Sag lig den nærvær-

ende."

For en Mand, der gjorde Fordring paa at være en Statsmand,

vare disse i Sandhed besynderlige Anskuelser angaaende Regjeringens

Magt. Hvad Nytte vilde Lov og Regjering gj'n*e, dersom saadanne

Meninger skulde blive fremherskende iblandt Jordens Regenter? Min-

dretallet af Folket, dersom de traf at være upopulære, kunde da have

storre Haab om at blive tildelt Retfærdighed af en Bande Indianere,

end af en Nation, hvor Regjeringsmændene nærede og handlede efter

saadanne Anskuelser.

Medens Jo?eph og Hyrum hensadde i Fængsel i Carthage begav

deres yngre Broder Samuel sig paa Rejse fra sit Hjem for at aflægge

dem et BeiCg. Paa Vejen blev han opdaget og forfulgt at Pøbelen,

og kun fordi haus Hest traf at være en Hurtiglober lykkedes det ham
at slippe bort fra sine Forlolgere med Livet og naa Carthage i Sik-

kerhed. Fra sidstnævnte Sted rejste han til Nauvoo i Fojge nied hans

myrdede Brodres Lig. Den ved hans Flugt fremkaldte Ængstelse,

i Forbindelse med den dybe Sorg over haus elskede Brødres Mord,

lagde ham paa Sygelejet, og han fik en s^ær Feber, af hvilken han

aldrig kom sig; thi han dode i Nauvoo den 30te Juli. Han var den

tredie Person, som blev d^bt ved det hellige Præstedømmes Myndig-

hed i denne Uddeling, da kun Joseph og Oliver Cowdery vai*e dO.ote

forend han, og han var et af Vidnerne til Mormons Bog. Han var

en ydmyg, standhaftig og særdeles god Mand og havde med Nidkjær-

hed prædiket Evangeliet fra deu Tid han l^rst annammede det til

hans sidste Dag paa Jorden,

Forend Præsidenten for de tolv Apostle og de fleste Medlemmer af

nævnte Kvorum kunde komme tilbage til Nauvoo, begyndte visse Mænd
dersteds at lægge Planer for at ville ordae Kirkens Affærer itolge deres

eget Behag. Ildandt dem, som forst gjorde Forsog herpaa, var William

Marks, som præsiderede over Nauvoo Stav af Zion. Han gjorde sig

stor Bekymring for at fua en timelig Forvalter (Trustee-in-Trust) be-

skikket til at tage Vare paa (virkeus Midler. Andre havde Hastværk

med at ville have Kii*ken omorganiseret, og ^askede uden Tvivl strax at

have faaet en Præ?ident beskikket. Men Doktor W. Richards, Biskop

Whitney og andre ledende Mænd modsatte sig ethvert Foretagende
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af den Slags og foreslog, at man skulde vente med alt Saadaut indtil de

tolv Apostle kom hjem fra Osten.

Broder George A. Smith, der tilligemed andre Ældster virkede som
MissioDserer i Michigan den Gang Nyhederne angaaende Josephs og Hy-
rums Martyrdod naaede dem, ankom til Nauvoo den 28de Juli om Af-

tenen. Apostel Parley P. Pratt var kommen tilbage fra sin Jlission d.

10de s. M. og andre af Ældsterne, som vare komne til Kundskab om
hvad der var foregaaet i Carthage, begyndte ligeledes at komme hjem fra

de forkjellige Stater, hvor de havde arbejdet i Evangeliets Tjeneste. De
syntes alle at være nedbojede af Sorg og Tungsindighed over det

Forefaldne.

Den 3die August ankom Sidney Rigdon fra Pittsburg, og han be-

gyndte strax at lægge Plauer for at formaa Kirken til at antage ham
som Præsident eller Formynder (Guardian), som han kaldte det. Æld-
sterne Parley P. Pratt, George A. Smith og Wiilard Richards bestfgte

ham strax efter haus Ankomst, og det blev bestemt, at de alle skulde

mede tilsammen i Raad den folgende Dags Morgen, som var en Søndag;

men Rigdon kom ikke. Tilsyneladende onskedehan slet ikke at mode An-
sigt til Ansigt med disse BrOdre, hvilket han sikkerlig vilde have gjort

med Girede, dersom hans Hensigter havde været ærlige og oprigtige.

Derimod vilde han strax optræde offentlig for hele Folket, thi han haa-

bede, at han formedelst sin Veltalenhed skulde formaa at vinde dem til

Bedste for sig selv. Aarsagen, hvorfor han sOgte at undgaa Raad med
Apostlene og andre ledende Mænd, som forstod sig paa Tilstanden, var

muligvis denne, at han frygtede for, at de vilde kritisere hans Fordringer

alt for Koje, Han havde imidlertid ikke Noget imod at holde hemmelige

Raad med en vis Klasse Personer, som havde tabt Troen og vare i MCr-

ke samt vare modtagelige for et hvilket som helst Bedrageri, der maatte

bringes paa Bane. Hau fortalte disse nogle Syner og Aabenbaringer,

som han foregav at have havt, hvilke de antoge som guddommelige.

Meu idet hau bestræbte sig for at skjule sine Bevægelser for Apostlene,

viste han tydelig sin sande Karakter og at han studerede paa underfun-

dige Planer.

Ovennævnte M^de var berammet til den 4de August, og Kl. 10

om Morgenen forsamledes Folket i Lunden, hvor mau i Almindelighed

afholdt de slOrre Forsamlinger om Sommeren, og Sidney Rigdon præ-

dikede over Ordene : „Thi mine Tanker ere ikke Eders Tanker, og

Eders Veje ere ikke mine Veje, siger Herren."

Han lortalte Noget om et Syn, som han sagde Herren havde givet

ham angaaende Kirkens Stilling, og ytrede, at en Formynder maatte

beskikkes til at opbygge Kirken til Joseph saaledes som han havde

paabegyndt den. Han var netop den Mand, sagde han, som de gamle
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Profeter havde suuget og skrevet om samt glædet sig over, og han var

sendt til at udfiire det Arbejde, som havde været alle Profeternes fornem-

ste Thema i enhver foregaaende Tidsalder. Han fortalte Folket mange

andre lignende Urimeligheder angaaende den Skjæbne, som ventede

hans Fjender, samt de store Ting, han skulde gj'^re; og han tilføjede,

at dersom det ikke var for to eller tre Ting, som han vidste, vilde de

Sidste-Dages Hellige blive aldeles (ødelagte, og ikke en eneste Sjæl blive

levnet til at fortælle Historien.

Parley P. Pratt, £om idet han senere hentydede til denne Tale,

sagde spogefuldt om sig selv: „Jeg er netop den Mand, om hvem Pro"

feterne aldrig sang eller skrev et eneste Ord."

Om Eftermiddagen bad Sidney Rigdon William Marks, Præsi-

denten for Staven, at bekjendtgjore for de Hellige, at et specielt

Mode for Kirken vilde blive al holdt der paa Stedet den fOlgende

Torsdag (8de August), i den Hensigt at vælge en Formynder. Marks'

Fdelser ptode i fulkommen Harmoni med Rigdous, og det var netop

efter hans Sind, at denne Forsamling skulde afholdes; og enten han

nu selv forventede nogen anseelig Stilling eller ikke, saa havde han

stor Attraa for at faa en timelig Forvalter beskikket uden Ophold.

Doktor Richards foreslog, at man skulde vente med denne Beskik-

kelse indtil de tolv Apostle kom tilbage. Marks svarede, at Præsi-

dent Rigdon egentlig ønskede Forsamlingen afholdt om Tirsdagen,

men at han havde udsat den til Torsdagen. Som Aarsag til dette

Hastværk angav han, at Rigdon varet god t Stykke Vej borte fra siu Fa-

milie, der befandt sig i Pittsburg, og han onskede at vide, om de

Hellige havde Noget for ham at gjore; hvis ikke, saa onskede han at

fortsætte sin Rejse, thi der fandtes et Folk, der talte Tusinder og

Titusinder, hvilket beredvilligt vilde modtage ham. Han vilde be-

soge andre Grene af Kirken, men var kommen til Nauvoo fOrst

Den hele Plan var let gjenneraskuelig. Den angivne Aarsag var,

at Sidney Rigdons Familie var i Pittsburg, men hvad havde vel

dette at sige? £n Ældste, der er i siue Pligters Udforelse, bekymrer

sig ikke meget om, hvor langt han er borte fra Familien, naar Gud
fordrer haus Arbejde. Men Sidney Rigdon var blot ankommen til

Nauvoo Dagen i Forvejen, og dog havde han et saadant Hastværk,

at han ikke kunde vente nogle 4aa Dage paa de Tolvs Hjemkomst.

Grunden var simpelthen denne, at han gjorde sig Forhaabning om at

kunne gjennerafOre sine Planer fyrend de kom hjem. Det var derfor

ingen Del af hans Program at vente paa dem.

Alle de ledende Ældstervare imidlertid utilfredse med alt dette

Hastværk „De tolv Apostle forventes snart hjem," sagde de, „og at

sammenkalde en Forsamliuor i den Hensigt at foretage nogen saadan
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Beskikkelse, faar Udseende af en underfundig Plan, der gaar ud paa

at tage utilbcirlig Fordel af de Helliges gorgelige Omstændigheder."

Men Gud vaagede over sit Folk, og hans Forsyn, som det Efterfol-

gende vil vise, styrede Alt til det Bedste for hans Sag og Udforeisen

af hans Hensigter.

Den folgende Dags Morgen gik de af de Tolv, som vare i Nau-

voo, tilligemed Biskop Whitney hen og besfigte Sidney Rigdon, Han
lovede at ville mode i Foreniug med dem til Raad hos Ældste John Tay-

lor efter Middag, hvilket han ogsaa gjorde; men saa snart han var

kommen indenfor, begyndte han at gaa frem og tilbage paa Gulvet

og fortælle dem, at de Hellige vare overvundne og splidagtige, at

Bredrene stemmede hver sin Vej og at Anti-Mormonerne vilde sejre

ved Valget. „I kunne ikke forblive i Countiet", sagde han; „Alt

er Forvirring; I kunne Intet gjore; I mangle en stor Leder; I behøve

et Hoved, og dersom I ikke blive enige om, hvem dette Hoved skal

være, vilde I blive spredte til de fire Vinde; Anti-Mormonerne ville

overvinde Eder ved Valget. En Formynder maa beskikkes."

Dette var Beskaffenheden af hans Tale og havde været det hele

Tiden siden han forst kom til Nauvoo. Han profeterede bestandig

Ondt over Folket, medens han lovpriste sig selv og fortalte, hvilke

store Ting han kunde udfore; og Alt dette gjorde han i den Hensigt

at bevæge Folket til at antage ham som Leder for Kirken.

Hans Bemærkninger ved ovennævnte Lejlighed saarede Ældste

George A. Smiths Fftltlser, thi han vidste, at de ikke vare passende,

men at Rigdon var under en forkert Aands Indflydelse, og han sagde

derfor: „Bi^dre! Ældste Rigdon er aldeles fejltagen, der er ingen

Splid. BiOdreue ere forenede. Valget vil blive tnstemmigt, og Lo-

vens og Ordenens Venner ville blive valgte med et tusinde Flertal.

Der er ingen Grund til at være bange. Præsident Rigdon har ingen

Aarsag til at nære nogen saadan Frygt."

Det endelige Resultat viste, at Smith havde Ret og at Rigdons

Anskuelser vare forkerte. Valget blev et af de mest enstemmige, som

nogensinde havde været afholdt i Nauvoo; thi kun fem Modstemmer

bleve kastede i Vægtskaalen der i Staden, og i hele Countiet fik

„Lovens og Ordenens Kandidater", for hvem de Hellige voterede,

over et tusinde flere Stemmer end Modkandidaterne, og dette endog

efter at man havde talt de Stemmer, som Anti-Mormonerne havde

smuglet ind fra andre Countier.

Forend Rigdon forlod Raadet, sagde han, at han forventede ikke

at Folket skulde vælge en Formynder om -.Torsdagen, men at man
derimod skulde holde en Bedeforsamlino; i den Hensig-t at voxle

Tanker og Folelser og opvarme hverandres Hjærter. Dat Folgende
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viste, hvor megen Tillid der kunde skjænkes hans Ord, thi da Dagen

kom, foreslog han ikke, at man skulde holde nogen Bedeforsam-

ling, men at der netop strax skulde vælges og beskikkes en For-

mynder.

ANDET KAPITEL.

De tolv Apostles Hjemkomst til Nauvoc—Sidney Eigdons Fordringer.— De

Helliges Følelser.—En speciel Forsamling.—Præsident Brigham Youngs

Tale.—De tolv Apostle med Brigham Young som Præsident blive ved en-

stemmigt Votum antagne som Kirkens højeste Myndighed.

Alt dette fandt Sted i Nauvoo medens Brighara Young og de

andre fraværende Medlemmer af de tolv Apostle vare paa Hjemrejsen

fra de ostlige Stater, hvor de arbejdede i Evangeliets Tjeneste, da

Nyhederne om Josephs og Hyrums Martyrdod forst naaede dem. I

de Dage fandtes der hverken Telegraflinier eller Jærnbaner i de vest-

lige Stater, hvisaarsag det varede forholdsvis længe inden de modtoge

hvad de vilde anerkjende som paalidelig Efterretning om det Fore-

faldne, thi alle Nyheder maatte bringes enten ved private Sendebud

eller ved et Postvæsen, der den Gang var ordnet meget ufuldkomment

samt befordrede Postsagerne meget sagte. Og da de saa endelig

bleve forvissede om, at Efterretningen om Snigmordet var sand, va-

rede det endda nogle Dage forend de kunde faa Alting ordnet og

blive samlede for at tiltræde Hjemrejsen. De gjorde dem imidlertid

færdige aa hurtig de kunde og d. 24de Juli begave Brigham Young,

Heber C Kimball og Lyman Wight sig paa Hjemrejsen fra Boston,

idet de rejste med Jærnbanen til Albany, New Y^ork. Her traf de

samme Dags Aften Æld.sterne Orson Hyde, Orson Pratt og Wilford

WoodrufF og fortsatte i Forening med disse Brodre Rejsen til Buffalo,

hvor fra de d. 26de afsejlede med Dampskib over Eriesoen til Detroit,

og videre til Chicago, hvor til de ankom d. 1ste August. Fra Chi-

cago rejste de med Posten 160 Mile til Galena ved Mississippi Floden,

og der fra med en Dampbaad ned ad nævnte Flod til Nauvoo, hvor

de ankom i god Behold d. 6te August Kl. 8 om Aftenen.
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De Tolvs Hjemkomst hilsedes af de Hellige med stor Glæde, hvilket

heller ikke var uden Aarsag. I Nauvoo vare nemlig Flere i Færd
med at lægge rænkefulde Planer, og Ulve i Faareklæder bestræbte

sig for at rove Flokken. Den fornemste Hyrde var bleven dræbt, og

nu begyndte de falske Hyrder at vise sig, hvilke gjorde Fordring paa

at Flokken var deres. Det var i Sandhed en skjæbnesvanger Tid,

og de trofaste Hellige havde længtes meget efter de tolv Apostles Nærvæ-
relse, da dette Kvorum nu udgjorde Kirkens hojeste Myndighed.

Dets Præsident var en Mand med urokkelig Tro og ualmindelig

Standhaftighed — en Mand, der aldrig vaklede. Dets Medlemmer
vare Mænd, som havde stor Erfaring og besadde megen Visdom samt

vare vel bekjendte med Guds Love, Præstedommets Myndighed og

Kirkens Orden. De vare netop de rette Mænd til at afgjore, hvor-

vidt Rigdons Optræden og Fordring var rigtig eller ikke. Dersom
han havde Ret, vilde en Erklæring af de Tolv til den Effekt have

overmaade stor Vægt hos hele Folket, og hvis han havde Uret, hvil-

ket var den almindelige Mening, var det dem, som skulde irettesætte

og behandle ham. De trofaste Hellige, som vidste dette, havde der-

for bedet inderligt til Herren for de Tolv, at de maatte have en hur-

tig og heldig Rejse til Nauvoo, hvor deres Nærværelse var saa nodvendig.

Det var tilsyneladende et altseende Forsyn, som styrede det saa-

ledes, at Rigdons Forsamling blev opsat fra Tirsdag d. 6te til Tors-

dag d. 8de August. Herrens Haaud stod i Forbindelse med Wil.

Ham Marks Handlemaade i denne Henseende, thi de Tolv kom netop

hjem Tirsdag Aften.

De Hellige havde altsaa igjen et Kvorum af de tolv Apostle

iblandt dem. Endnu en Gang kunde de faa Raad, Trost og Under-,

visning af dem, som holdt Præstedommets Nogler og Præsidentska-

bets Myndighed, og uagtet Bedrovelse herskede i Staden og de Hel-

liges Hjærter vare betyngede af Sorg, paa Grund af deres hojtelskede

Ledere, som vare blevne dem berovede, saa var de Tolvs Hjemkomst
dog ligesom et Signal for en almindelig Oplivelse iblandt de trofaste

Hellige, og de folte sig ligesom befriede fra en stor Byrde ved Tan-

ken om, at de Ledere, som Gud havde beskikket dem næst efter

Profeten, atter vare iblandt dem, og deres Hjærter bJeve fulde af

Haab og nyt Mod. Ogsaa de Tolv folte dem meget taknemmelige til

Herren fordi han havde bevaret dem og fort dem lykkelig og vel

tilbage til deres Hjem og de flelliges Stad, hvor de nu atter kunde

nyde deres Familiers og varmbjærtede Soskendes Selskab.

Uden Tidsspilde begyndte Brigham Young og de andre Apostle

strax efter deres Hjemkomst nt undersoge Forholdene i N.iuvoo for

at komme til Kundskab om Tingenes virkelige Tilstand. Efter forst
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at have holdt et Eaad i Ældste John Taylors Hus, blev et Mode be-

stemt for de tolv Apostle, Hojraadet og Hojpræsterne. Ældste Tay-

lor var ved denne Tid i god Bedring. Dette Mode blev afholdt den
7de August om Eftermiddagen Kl 4, Dagen efter de Tolvs Ankomst.
Efter at Forsamlingen var aabuet med Bon, blev Sidney Rigdon af

Præsident Brigham Young opfordret til at give en Beretning an-

gaaende sit Budskab til de Hellige samt det Syn og den Aabenba-
rigg, som han gjorde Fordring paa at have modtaget. Eigdon stod

frem og gav sin Forklaring som folger:

„Hensigten med min Mission er at besoge de Hellige og tilbyde

mig selv til dem som en Formynder. Jeg havde et Syn i Pittsburg

d. 27de Juni. Det var just ikke et aabent Syn, men snarere en

Fortsættelse af Synet, som omtales i Lærdommens og Pagtens Bog.

Det blev mig vist, at denne Kirke skulde opbygges til Joseph og
at alle de Yelsignelser, vi modtage, maa komme gjennem ham. Jeg
har været ordineret til at virke som en Talsmand for Joseph, og jeg er

kommen til Nauvoo for at paase, at Kirken bliver styret paa den

rette Maade. Joseph indtager den samme Stilling overfor denne

Kirke som han altid har gjort. Ingen kan blive Josephs Ef-

terfolger.

Riget skal opbygges til Jesus Kristus gjennem Joseph. Aaben-

baringer maa fremdeles gives. Dea martyrede Profet er endnu
denne Kirkes Hoved; ethvert Kvorum bor staa saaledes som I stode

i Eders Tvætninger og Salvelser. Jeg blev salvet til at være en

Talsmand for Joseph, og det blev mig befalet at tale for ham. Kir-

kens Ojganisation er ikke tilintetgjort, uagtet vort Hoved er borte.

Vore Folelser ere maaske noget forskjellige med Hensyn til

denne Sag. Jeg blev kaldet til at være en Talsmand for .Joseph, og

jeg onsker at opbygge Kirken til ham; og dersom Folket vil, at jeg

skal indtage denne Stilling, onsker jeg, at Enhver skal anerkjende

det for sig selv.

Jeg tilljyder mig selv ^om en Formynder for Folket, og i dette

har jeg udfort min Pligt og gjort hvad Gud har befalet mig. Folket

kunne gjore som de behage, enten de ville antage mig eller ikke."

Da han var færdig gjorde Præsident Brigham Young nogle

Bemærkninger, hvoraf Hovedindholdet er Folgende:

,,De: er mig lige mt-get, hvem der leder denne Kirke, selv om
det var Ann Lee; men en Ting maa jeg vide, og det er, hvad Gud
siger derom. Jeg har Xoglerne og Midlerne, hvorved jeg kan lære

Guds Villie at kjende augaaeude denne Sag.

Jeg veed, at der findes dem iblandt os, som ville eftertragte de

Tolvs Liv, ligesom de sogte efter Josephs og Hyrums Liv; men vi
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ville ordinere Andre og give dem Præstedommets Fylde, saa at dette

kan levnes tilbage, dersom vi skulle blive dræbte,

Joseph beseglede paa vore Hoveder alle de Nogler og Kræfter,

som tilhorer Apostelskabet og som han selv besad loren d han blev

taget bort, og ingen Mand eller Mænd kunne træde ind mellem Jo-

seph og de Tolv hverken i denne Verden eller den tilkommende.

Hvor ofte har ikke Joseph sagt til de Tolv: Jeg har lagt Grund-

volden og I maa bygge paa den, thi Rigets Anliggender hvile paa

Eders Skuldre."

Ifolge William Marks Bekjendtgjdrelse angaaende Afholdelsen af

en speciel Forsamling Torsdag d. 8de August Kl. 10 Formiddag for-

samledes Folket til den bestemte Tid i Lunden ost for Templet. En
stor Mængde Mennesker kom tilstede, thi Alle folte stor Interesse for

det, der gav Anledning til Modets Sammenkaldelse, nemlig Valget af

en Formynder eller Præsident, og ligeledes en timelig Forvalter for

Kirken. Vinden var ugunstig for at tale fra Forhoj uingen, hvorfor

man trak en Vogn frem og satte den lige over for Talerstolen om-

trent 20 Alen foran denne. Sidney Rigdon, William Maiks og

maa&ke to eller tre Andre stege derpaa i Vognen, som man lod gjore

midlertidig Tjeneste som Talerstol. Efter at Modet var bleven aabnet

med Sang og Bon, stod Sidney Rigdon frem for at tale. Han var

i Almindelighed en flydende og interessant Prædikant og overgik de

fleste Andre i Veltalenhed, men ved denne Lejlighed var han ojen-

syulig forlegen og talte sagte og med stort Besvæ:-. Eftersom han

alligevel benyttede en og en halv Time, var hans Tale overmaade

trættende for Tilhorerne. Den Besværlighed, hvorunder han talte,

undlod ikke at have sin Virkning, thi de Sidste-Dages Hellige ere

mere end noget andet Folk i Verden tilbojelige til at ville kritisere

en Taler, som gjor store Fordringer. De ville snart opdage, under

hvilken Aands Indflydelse Prædikenen bliver holdt og fælde deres

Dom i Overensstemmelse dermed. Ved nærværende Lejlighed vare

de i Særdeleshed paa Vagt i denne Henseende, eftersom de vare for-

samlede i et saa vigtigt Anliggende, men de fandt Intet i Rigdons

Bemærkninger, der kunde tjene som Bevis for, at han var Manden,

som skulde lede dem. Hans Stemme syntes ikke at være den sande

Hyrdes. Derimod robede hans Tale og hele hans Væsen, at Formaa-

let for haus Bestræbelser ikke var af den bedste Slags.

Saa snart Sidney Rigdon var bleven færdig med at tale og

havde sat sig ned, stod Præsident Young irem og gjorde nogle

faa Bemærkninger. Han havde nemlig taget Plads paa Forhojnin-

gen efter at Rigdon havde forladt den for at benytte Vognen.

Forsamlingen drejede sig omkring, saa at man vendte Ansigtet mod
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Forliojuingen og Ryggen mod Siduey Rigdon. Det var forste Gang,

at Folket havde bort Præsident Youngs Rost siden Lau rejste ost

paa haus Mission, og hans Stemme gjorde et hojst vidunderligt Ind-

tryk paa dem. Ingen, som var tilstede ved denne Lejlighed, kan
nogensinde forglemme den forbauseude Virkning, haus Tale og hele

Optræden havde paa de Tilstedeværende. Dcrsora Joseph var op-

staaet fra de Dodeog atter havde talt til dem, kunde Bestyrtel-

sen næppe have blevet storre. Det syntes nemlig at være Josephs

egen Rost, som de borte, og ikke alene dette, men det saa' ud

for Folkets Ojne som om det virkelig var Josephs egen Person, der

stod foran dem.

„Vi have aldrig", skrives der endvidere i „Juvenile lustructor"

desangaaende, „bort Tale om en mere vidundei-lig og mirakulos

Tildragelse end den, der fandt Sted paa nævnte Dag i Nærværelse^"

af denne store Forsamling. Herren gav sit Folk et Vidnesbyrd, der

ingen Tvivl efterlod med Hensyn til hvem den Mand var, som Gud
havde valgt til deres Leder. De baade saa' og borte med deres na-

turlige Ojne ogOren, og da Ordene, som bleve udtalte, kom til deres

Hjærter med Guds overbevisende Kraft, bleve de fyldte af Aandeu

og stor Glæde. Sorg havde tynget paa de Helliges Hjærter, og hos

Nogle havde der maaske hersket Tvivl og Uvished, men nu var det

tydeligt til Alle,, at den Mand, paa hvem Herren havde beseglet den

uodvendige Myndighed til at handle i Josephs Sted, stod foran dem.

Præsident Brigham Young syntes ved denne Lejlighed at være

bleven ligesom forvauulet, og en Forandring lig den, der ifolge Bibe-

lens Beretning foregik med Profeten Elisa, da Elias blev forvandlet i

haus Nærværelse, syntes at have fundet Sted med ham. Profeten

Josephs Kappe var bleven ham efterladt. Læseren vil erindre, at da

Profeten Elias blev borttaget, faldt haus Kappe fra ham, og Elisa

tog den op. Da denne derefter kom til Floden Jordan, slog han

Vandet i samme, saa at det skiltes ad til begge Sider. Og da Pro-

feternes Born saa' det, sagde de: „Elias Aand hviler paa Elisa,"

hvorpaa de ærede ham og anerkjendte ham som deres Profet og Le-

der. Saaledes gik det ogsaa til med Præsident Young ved denne Lej-

lighed; Folket sagde den Ene til den Anden: ,,Josephs Aand hviler

paa Brigham." De vidste, at han var Manden, som Gud havde valgt

til at lede dem, og de ærede og anerkjendte ham i Overensstemmelse

med denne deres Kundskab. I hans Bemærkninger til Forsamlingen

hentydede Præsident Young til den Kjendsgjerning, at da han og hans

Brodrc kom hjem, fandt de Folket beskjæftiget med at holde Forsam-

linger med det Formaal for Oje at vælge Profetens Eftertræder, i

Stedet for at begræde Tabet af deres store Leder, ligesom Israel

gjorde, da Moses blev borttaget fra dem. Men dersom de onskede at
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vide Herrens Villie angaaende Sagen, sagde han, hvorfor modte de

saa ikke tilsammen ifolge den givne Orden; hvorfor sammenkaldte de

ikke et Generalmode af Præstedommets forskjellige Kvorumer, hvilke

udgjorde Kirkens aandelige Authoritet og var en Domstol, fra hvis

Kjendelse, der gaves ingen Appel. De faa Ord, som han talte, ka-

stede strax en Lysstrom paa det Hele, og Ældsterne erindrede nu ty-

delio-t Kirkens rette Orden. Præsi"dent Young sluttede sine Bemærk-

ninger med at sige, at han onskede, at de forskjeilige Grader af Præ-

stedoramet samt de Hellige i Almindelighed skulde mode tilsammen

om Eftermiddagen Kl. 2, og ethvert Kvorum skulde indtage sin rette

Plads, ifolge den a åbenbarede Orden.

Præsident Youngs Stemme, Udseende, Alt hvad han sagde og

Aanden, som ledsagede hans Ord, overbeviste Folket om, at han var

Manden, som Gud havde valgt til at lede dem. Han var Hovedaan-

den ved denne Lejlighed, og baade i dette og det folgende Mode var

Sidnev Ri'o-don ligesaa uvidende som et Barn vilde være i en vis og

erfaren Mands Nærværelse. En saadan Magt, Indflydelse og Visdom,

som han ikke kunde maale sig med, lagdes herfor Dagen. Maaske

ikke nogensinde saa faa Ord. tiltbrn ytret af en Guds Tjener, har

givet storre Sindsro og Tilfredshed, end de faa Bemærkninger, som

Præsident Young gjorde paa hin mindeværdige Dag, thi aldrig siden

Kirken blev oprettet have de Hellige været Vidne til en saadan

KJrisis.

Fra Josephs Dod indtil denne Forsamling blev afholdt var Fol-

ket tilsyneladende delt i tre Klasser. De, som tilhorte den ene af

disse, forstode klart og tydeligt, at Brigham Young var Manden, som

havde Ret til at præsidere, da han var Præsident for de tolv Apostle,

hvilke paa Grund af Josephs og HyrumsDdd udgjorde Kirkens præ-

siderende Kvorum. En anden Klasse bestod af Saadanne, som ikke

vare rigtisc paa det Rene med sig selv angaaende hvem der vilde

blive kaldet til at præsidere, men de vare dog aldeles forvissede om,

at Sidney Rigdon ikke var Manden, thi de vidste, at Gud ikke vilde

vælge en Kujon og en Forræder til at lede sit Folk, og begge disse

Karaktertræk troede de kunde tillægges Rigdon. Den tredie Klasse,

hvis Medlemmer vistnok vare faa, bestode af dem, som intet klart Be-|

greb havde om hverken det Ene eller det Andet, men vare aldeles|

ubestemte i alle deres Ord og Tanker.

Fra denne tredie Klasse vandt Sidney Rigdou senere nogle faaj

Tilhængere. Eftersom de vare rede til at ville fornægte Troen ogi

svigte Sandheden, var det en temmelig let Sag for ham at bedragej

dem. Men de Sidste-Dages Hellige ore ellers som et Folk alt foi

karakterfaste til at afgive meget Element til en saadan Klasse. De

jere i Almindelighed meget bestemte med Hensyn tH alle Sager af
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Vigtighed, som blive bragte til deres Kundskab og hvori de have In-

teresse. Dette kan i Særdeleshed siges om dem, der ere trofaste til

deres Pagter og efterleve deres Religion.

Paa faa Uudtagelser nær forlod Folket Modet og gik hjem med
stor Glæde i deres Hjærter. Al Uvished og Uro var bortfjærnet. De
havde hurt Hyrdens Eiist, og de vidste det."

Om Eftermiddagen forsamlede Folket sig til den bestemte Tid,

og de fort^kjellige Kvorumer bleve strax organiserede i deres rette Or-

den paa cg omkring Forhojningeu. Folgende af de tolv Apostle viire

tilstede: Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson

Pratt, Willard Richards, "NVilford Woodruff og George A. Smith.

Efter at Modet var bleven aabnet, stod Præsident Young frem og

talte til Forsamlingen. Kirken havde ingen Hurtigskrivere i de Dage,

men da Hovedindholdet af hans Tale alligevel blev nedskrevet og

findes i Kirkens Historie, ville vi her gjengive samme i omtrent ord-

ret Oversættelse.

Præsident Brigham Young sagde: „Skjænk es Ede. s Opmærksom-

hed allesammeni Denne Forsamling bringer mig til at tænke paa

Kong Benjamins Dage, da Mængden var saa stor, at Alle ikke kunde

hore. Jeg haaber, at Brodrene ikke ville tage det fortrydeligt op, at

de ere blevne sammenkaldte i Eftermiddag, thi det var nodveudigt

Yi onske, at I alle skulde sidde stille og være opmærksomme, saa at

Alle kunne hore. Lad Ingen klage paa Grund af Forsamlingeng

mindre behagelige Stilling; vi ville gjore det bedste vi kunne.

For fdrste Gang i mit Liv, for forste Gang i Eders Liv og for

forste Gang i Guds Riges Historie i det 19de Aarhundrede, foruden

en Profet som vor Leder, staar jeg frem for at handle i Egenskab af min

Kaldelse i Forening med mine Brodre af de Tolvs Kvorum. Vi optræde

som Jesu Kristi Apostle til ^enne Generation — Apostle, som Gud har

kaldet ved Aabenbaring gjennem Profeten Joseph og som ere ordinerede

og salvede til at frembære Guds Riges Xogler i hele Verden.

Folket have hidindtil vandret ved hvadOjet har set og ikke ved Tro;

I have havt Profeten iblandt Eder. Forstaa I dette allesammen? I

have vandret ved Eders Ojes Syn, og det var ikke en absolut Nodven-

dighed for Eder at gaa meget i Rette med Herren for at kunne vide, om
Alting var ret eller ikke.

For havde I en Profet som Herrens Mund til at tale til Eder, meu
han har beseglet sit Vidnesbyrd med sit Blod, og nu for forste Gang

bliver det Eder paalagt at vandre ved Tro — ikke ved hvad Ojet kan se.

Det Forste, som jeg paa de Tolvs og Folkets Vegne vil foretage mig,,

er at gjore nogle faa Sporgsmaal. Jeg vil sporge de Sidste-Dages Helli-

ge : Onske I som Individer lige strax at væl^e en Profet eller Formyn-

der? Eftersom vor Profet og Patriark ere blevne os fratagne, onske I
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En eller AndeD til at vogte, vejlede og styre Eder gjennera denne Ver-

den ind i Guds Rige, eller onske I det ikke? Alle, som onske en eller

anden Person til at være en Formynder, eller en Profet, en Talsmand el-

ler noget Andet, kunne tilkjendegive det ved at oplofte den hojre Haand.

(Ingen Stemmer.)

Da jeg kom til denne Forhojning havde jeg' de besynderligste Folel-

ser og Indtryk. Dette Folks Aasyn syntes at sige : Vi onske en Hyrde

til at vejlede og fore os gjeunem denne Verden. Lad Alle, som onske at

bortlede et Parti fra Kirken, gjore det om de kunne, men de ville ikke

have Fremgang.

Dersom Nogen tror han har Indflydelse nok iblandt dette Folk til

at kunne bortlede et Parti, saa lad ham prove derpaa; men han vil opda-

ge, at Apostlene ere i Besiddelse af en Kraft, som vil bringe dem sejr-

rige gjennem den ganske Verden, og dygtiggjore dem til at opbygge og

forsvare Guds Kirke og Rige.

Hvad er det, som Folket onske? Mine egne Foleiser ere saaledes,

at jeg kunde onske at sorge og græde i det mindste i 30 Dage, og derpaa

staa op for at afryste Sorgen og fortælle Folket, hvad Gud forlanger af

dem; men uagtet mit Hjærte er alt for fuldt af Bedrovelse til at kunne

tage fat paa Forretninganliggender og Kirkens Organisation, foler jeg

mig i Dag tvungen til at træde frem i Udforeisen af de Pligter, som Gud
har paalagt mig.

Jeg vil nu tale om den Maade, hvorpaa Jesu Kristi Kirke af Sidste.

Dages Hellige er organiseret. Dersom Kirken virkelig er organiseret og

I onske at vide deus Orden, saa vil jeg fortælle Eder det. Jeg kjender

Eders Folelser. Onske I, at jeg skal fortælle, hvad Eders Folel-

ser ere?

Her er Præsident Rigdon, som var Josephs Raadgiver. Jeg sporger:

Hvor ere Joseph og Hyrum? De ere g-^aede hinsides Sloret, og dersom

Ældste Rigdon onsker at virke som Profetens Raadgiver, maa han gaa

hinsides Sloret, hvor han er.

Meget er bleven sagt angaaeude Præsident Rigdou, at han skulde

være PrKsident for Kirken og Leder for Folket, at han var Hovedet osv.

CSV. Broder Rigdon er kommen 1600 Mile fra Penusylvanien for at sige

Eder, hvad han agter at gjore for Eder. Dersom Folket onsker Præsi-

dent Rigdou til deres Leder, kunne de tage ham; men jeg siger til Eder,

at de Tolv besidde Guds Riges Nogler i hele Verden.

De Tolv ere beskikkede ved Guds Finger. Her er Brighara. Har
Hans Kuæ nogensinde vaklet, har lians Læber nogensinde bævet? Her
er Heber op de ovrige af de Tolv, et uafhængigt Kvorum, som have Præ-

stedommets Ndgler, Guds Ri^^es Nogler til at give til hele Verden. Dette

er Sandhed, Gud er mit Vidne. De staa næst til Joseph og ere ligesom

Kirkens forste Præsidentskab.
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Jeg véd ikke, om mine Fjender ville berove rai-jr Livet; og det er

mig ogsaa lige meget, thi jeg oosker at være hos den I\Iand, jeg elsker.

I kunne ikke beskikke Nogen til en Profets, Seers eller Aabenbarers

Embede. Gud maa gjore dette. I ere lig Born uden en Fader og Faar

uden en Hyrde. I kunne ikke beskikke nogen Mand til at være Eders

Hoved. Dersom I gjorde, maatte de Tolv ordinere ham. I kunne ikke

ordinere en Mand til at være vort Hoved, Men dersom I onske nogen

anden Mand eller Mænd til at lede Eder, saa tag dem, og vi ville gaa vor

Vej og opbygge Guds Rige i hele Verden.

Jeg véd, hvem der er Josephs Venner og hvem der er hans Fjender.

Jeg véd, hvor Eigets Nogler ere og hvor de ville blive forevigt. I kuuue

ikke kalde en Mand til at være en Profet; I kunne ikke tage Ældste Eig-

don og sætte ham over de Tolv; dersom saa skulde være, maatte han or-

dineres af dem.

Jeg skal sige Eder, der er for megen Iver og Hastværk med Hen-

syn til Affærerne her. I kunne ikke tage nogen Mand og indsætte ham
som Hoved; I ville derved sprede de Hellige til de fire Vinde. I vilde

sonderskjære Præstedommet. Saa længe vi forblive i vor nuværende

Orden, vil det himmelske Hoved bestandig virke i Forening med es; og

dersom I gaa udenfor den Vej, vil Herren ikke have Noget med E lor at

bestille.

Maaske Nogen tænker, at paa denne Maade vil vor elskede Broder

Rigdon ikka blive æret eller blive betragtet som en Ven. Men dorsoia

han gjor hvad Ret er og forbliver trofast, vil han ikke handle imod vort

Raad, ej heller vi imod hans, men derimod virke tilsammen, og sanlcdes

være Et. Jeg gjentager atter, at lugen kan staa som vort Hoved, med-

mindre Gud aabenbarer det fra Himmelen.

Jeg har ikke sparet nogen Ulejlighed med Hensyn til at lævj mia

Lexie angaaende Guds Riges Orden i denne og den tilkommende' Ver-

den. Dersom det ikke var saaledes, kunde jeg gaa bort og leve el stille

og roligt Liv, men for Evangeliets og Eders Skyld vil jeg staa p la min

Plads. Vi ere udsatte for at blive dræbte den ganske Dag. I have al-

drig levet ved Tro.

Broder Joseph, Profeten, har lagt Grundvolden til et stort Værk, og

vi ville bygge paa den. I have aldrig set det ene Kvorum bygget paa

det andet. En almægtig Grundvold er bleven lagt, og vi kunne opbygge

et Rige, hvis Lige aldrig har været kjendt i Verden. Vi kunne opbygge

et Rige hurtigere end Satan kan dræbe de Hellige.

Hvad er det, I onske? Ville I have en Patriark tor hele Kirken?

Dertil ere vi fuldkommen villige. Dersom Broder Samuel H. Siuith

havde været i Live, vilde det have været hans Ret og Privilegium at

beskikkes til dette Euibede; men han er dod; han er gaaet bort til

Joseph cg Hyrum; han er paa et Sted, hvor Kugler og Spyd ikke
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kunne naa ham, og han kan svæve frit iblandt hans Brodre, hans

Venner og de Helh'ge. Onske I eu Patriark? Her er endnu Broder

William tilbage; her er Onkel Joha Smith, Profeten Josephs Farbro-

<3er endnu i Live; det er deres Rettighed; den patriarkalske Velsig-

nelses Ret tilhorer Josephs Familie.

Onske I en timelig Forvalter? Har der været en Biskop, som
endnu har staaet paa sin Plads? Hvad er en Biskops Pligt? At ta-

ge Vare paa de timelige Affærer, saa at de Tolv og Ældsterne kunne
passe deres Arbejde. Joseph nedlod sig til at gjore deres Arbejde for

dem. Joseph nedlod sig ogsaa i den Grad, at han tilbod sig selv som
Præsident for de Forenede Stater, og dette var en stor Nedladelse.

Onske I en Talsmand? Her er Ældste Rigdon, Broder Amasa
Lyman, som Joseph agtede at have valgt til Raadgiver, samt mig.

Onske I, at Kirken skal organiseres paa den rette Maade eller onske

I en Talsmand til at være Mester-Kok og Hoved-Opvarter? Ældste

Rigdon gjdr Fordring paa at være Profetens Talsmand. ]Nregetgodt,

han var en saadan, men kan han nu beklæde dette Embede. Dersom
han nu onsker at være Talsmand for Profeten, maa han gaa til den

anden Side af Sloret, thi der er Profeten, men Ældste Rigdon er her.

Hvorfor vil Ældste Rigdon være en Nar? Hvem kjender Noget til

Præstedommet eller Guds Riges Organisation? Jeg taler tydeligt. •

Onsker dette Folk Kirken saaledes, rom Gud har organiseret den,

eller onske I at beskjære Præstedommets Magt og lade dem, som have

Præsteddmmets Nogler, gaa bort og opbygge Riget i hele Verden

hvor som helst Folket vil hore dem.

Dersom der findes en Talsmand, dersom han er en Konge eller

en Præst, lad ham gaa og opbygge et Rige for ham selv. Dette er

hans Rettighed, og det er ogsaa mange af de Tilstedeværendes Rettig.

hed, men de Tolv staa som Hoved for det Hele.

Jeg onsker at leve paa Jorden og sprede Sandhed til hele Ver-

den. I Sidste-Dages Hellige onske Alting sat i Rigtighed. Dersom

10,000 Mænd skulde fremstaa og sige, at de have Profeten Joseph

Smiths Sko, véd jeg, at de ere Bedragere. I Præstedommets Kraft

have I Ret til at opbygge et Rige, dersom I vide, hvorledes Kirken

er organiseret.

Nu, dersom I ville have Sidney Rigdon eller William Marks til

at lede Eder, eller nogen Anden, saa tag dem med Fornojelse, men
jeg siger Eder i Herrens Navn, at intet Menneske kan indsætte no-

gen Mand mellem de Tolv og Profeten Joseph. Hvorfor? Fordi Jo-

seph var deres nærmeste Leder, og han har overdraget Rigets Nogler;

i denne sidste Husholdning for hele Verden i deres Hænder. Læg
ikke en Traad naellem Præstedommet og Gud.

Jeg vil sporge: Hvem har staaet Joseph og Hyrura nærmest?
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Jeg har, og jeg vil staa ham nærmest. Vi have et Hoved, og dette

Hoved er Apostelskabet, Josephs Aand og Magt, og vi kuune uu be-

gynde at se Nodveudigheden af dette Apostelskab.

Broder Rigdou stod ved hans Side, ikke over ham. Ingen uden

Joseph har Ret til at raade de Tolv. Tænk paa dette. I kunne ikke

beskikke en Profet; men dersom I lade de Tolv forblive paa deres

Plads, er Rigets ISTogler hos dem, og de kunne bestyre Kirkens An-

liggender og lede Alt paa rette Maade.

Xu alt dette formindsker ikkePræsideut RigdonsKarakter. Lad ham
ære sin Kaldelse, og Joseph vil behove ham paa den anden Side-

Lad ham være forsigtig med hvad han« gjor, saa at den Traad, som

sammenbinder os, ikke skal blive overskaaren. Maa Gud velsigne os

alle." (Præsident Young sagde meget Mere, som ikke blev skrevet.)

Amasa Lyman sagde : „Jeg staar ikke frem for at holde nogen

Valgtale. Jeg er tilfreds med Præsident Youngs aabne, tydelige og

uforbeholdne Udtalelser. Han har forstaaet den Stilling, jeg indtager

overfor min aldode Broder. Aldrig har jeg forestillet mig, at dette

gav mig et saadaut Fortrin, at jeg kunde gaa foran de Tolv.

Jeg har Intet imod Noget af det, han har sagt. Jeg tror, at de

Tolv ere i Besiddelse af al den Magt og alle de Midler, som behoves

til at fremskynde Værket. Jeg er overbevist om, at intet Menneske

kan fortsætte Værket foruden den Magt, som de Tolv besidder.

Der er en Ting, som kan sikre dette Folks Frelse, og det

bestaar ikke i Enighed alene, men det tilkommer Eder at kjende hvad

Ret er og derved blive forenede. Dette er bleven Eder forklaret af

Prænident Young, og jeg vil assistere ham deri. Hvad jeg nu onsker

er at iudlose mit Lofte.

Præsident Young tilligemed de Tolv har staaet Profeten Joseph

nærmest, og jeg har staaet næst til de Tolv, og jeg vil fremdeles staa

deiu nærmest. Jeg har staaet ved Joseph Smiths Side og vil staa ved

de Tolvs Side for altid; saa skulle vi blive frelste.

En Præsident behoves ikke; vi have et Hoved her. Hvem er

dette Hoved? De tolv Apostles Kvorum. Vi se nu Nodvendigheden

af Aposielskabet.

Jeg kunde staa frem og gjore Fordring paa Præsidentskabet li-

gesaa vel som nogen Anden, men jeg kunde ikke gjore det uden at

sætte min Salighed paa Spil. Dette er Magten, som drejer NJglen for

at sprede Frelse gjennem hele Landet paa den Maade, som Joseph

paabegyndte det. Joseph var den Forste, som blev kaldet til at gjore

dette i hele Verden, og dersom han havde Magt til at opbygge Guds
Rige. have de Tolv den samme Magt.

Jeg kan ikke stemme for Valget af én Præsident og fremstille

mig selv som Kandidat. I vide derfor, at den Stilling, jeg indtager«
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er at staa ved de Tolv paa samme Maade, som de Tolv stode ve 1 Jo-

seph, enten paa den ene eller den anden Side. Jeg onsker ikke at

gaa foran dem eller falde i Sovn. Jeg onsker at se Riget rulle frem-

ad ved vor forenede Tro og Bestræbelser."

Præsident Rigdon blev dernæst opfordret til at tale, men ban

vægrede sig og bad Ældste W- W. Phelps at tale i sit Sted. Under
hele Modet sad han paa Forhojniugen med Ryggen vendt mod For-

samlingen og med bojet Hoved det meste af Tiden. Han havde in-

gen Lyst til at vise sig for Folket, og dersom hans indre Fcilelser

svarede til hans ydre Udseende og Bevægelser, saa var han daarligt

tilmode. Han sagde ikke et eneste Ord i nogen at de Helliges of-

fentlige Forsamlinger efter at have holdt sin Tale om Formid-

dagen.

W. W. Phelps stod frem og sagde: „Med den Kundskab, jeg har,

kan jeg ikke forvente Andet end at denne Forsamling vil handle ret

i Dag. Jeg tror, at Nok har været sagt til at berede Folkets Sind

for Handling. Jeg har kjendt mange af dem i 14 Aar, og jeg har

altid set dem underkaste sig Kirkens Authoriteter med Ærbodighed.

Jeg har set Israels Ældster og Folket tage deres Liv i Haand og

drage ud foruden Pung og Taske baade om Sommeren og Vinteren.

Jeg har set dem berede sig for Krig, rede til at ofre deres Hj ærtes

Blod, og dette er et Bevis for, at de ville give Agt paa Raad.

Det glæder mig at betragte disse mange Ansigter og bevidne,

at den samme Aand og Folelse, som gav sig tilkjende Dagen efter det

blodige Mord, da Josephs og Hyrums dode Legemer bleve bragte her

til Staden, ogsaa gjor sig gjældende her i Dag. Den Gang underka-

stede I Eder Lovens sagte Gang og overlod Sagen til Gud, og jeg

ser den samme Tilbojelighed her i Dag. Det er nu Eders Beslutning,

at I, Alle som En, ville opholde Kirkens Authoriteter ; og det glæder

mig at se, at de Mænd, som stode ved Josephs boj re og venstre Side«

underkaste sig Præstedommets Myndighed.

Jeg har omme Folelser desangaaende, og i Særdeleshed for Præ-

sident Rigdon. Jeg onsker at sige, at de Tolv tilhore et vist Kvc-
rum og at Folket ville modtage en Begavelse. Jeg bragte Præsident

Rigdon ind i nævnte Kvorum, og ban modtog sine Velsignelser til.

dels. Jeg kunde ikke udstaa den Tanke, at Præsident Rigdon skulde

gaa ud i Verden foruden sine Begavelser. Han annammede en vis

Del deraf, og jeg haaber, at han vil underkaste sig.

Jeg onsker ogsaa, at Broder Amasa skal staa ved Siden af de

Tolv; han og Rigdon behoves der endnu, lad dom gaa og opholde de

Tolv i deres hoje Embede. I kunne ikke beskikke en Formynder for

Kirken.

> Vi have hidindtil vandret ved hvad vi have set, og dersom en
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Mand onskede at vide Noget, kuude han blot gaa til Broder Joseph.

Joseph er gaaet bort, men han har ikke efterladt os trosteslose.

Jeg onsker at sige, at Broder Joseph kom og oplyste mig to

Dage efter hans Begravelse. Han kom ligesom da han var i Live og

i et Ojeblik viste sig for mig i haus eget Hus. Han sagde: Sig til

Kuskene, at de skulle kjore. Jeg spurgte ham, om Bygningen stod

paa Hjul. Han sagde: Ja visseiig. Jeg talte, og strax vare vi un-

dervejs. Vi kjorte omkring pna Hojene og i Dalene.. Derpaa be-

falede han Kuskene at kjore over Floden i ad i Iowa. Jeg fortalte

ham, at Devil Creek (Djævlebækken) var foran os, Han svaredel

Kjor over Devil Creek; jeg bryder mig hverken om Davil Creek el*

ler nogen anden „Creek". Vi gjorde saa, og derpaa vaag-

nede jeg.

Der findes en Forening af Personer her i Staden, som staa i be-

standig Forbindelse med William sg Wilson Law , hvilke ere Ledere

for en Komplot, der har gjort sig til Opgave at ville odelægge alt det

Bestaaende for Joseph; og der ere Personer her i Staden, som, hvis

de havde Magt, vilde myrde alle Josephs Venner. Men lad os gaa

fremad og bygge Templet, saa ville I faa Eders Begavelser. Naar

Templet bliver færdigt, ville alle Israels værdige M5dre faa deres Be-

gavelser ligesaa vel som Æ d^terue.

Dersom I onske at giore hvad ret er, da ophold de Tolv. Der-

som de do, er jeg villig til at do med dem. Men gjor Eders Pligt,

saa skulle I blive begavede. Jeg vil opholde de Tolv, saa længe jeg

har Livsaande. Da Joseph forlod os, bemærkede han, at han skulde

do. Jeg sagde, at jeg var villig til at do med ham; men eftersom

jeg nu er i Live som en Piaadgiver i Israel, er jeg bestemt paa at leve.

Jeg onsker, at I alle skulle erindre, at Joseph og Hyrum kuu ere

blevne borttague fra Jordjn, og at de nu sidde i Raad og samtale

med Guderne paa SteJer, hvor Kugler og Krudt ikke kunne naa

dem."

Parley P. Pratt sagde: „Hvad der er bleven sagt, har været godt

sagt. Dersom her findes Mænd, som ere vore Fjender, saa skal jeg

sige Eder, naar de ville ophore at være her. De ville forblive her

saa længe I indlade Eder i Forretning med dem. Dersom jeg bytter

Ejendele eller handler med Nogen, saa gjor jeg det med dem, som

jeg véd ere trofaste. Dersom der findes ugudelige Mænd iblandt os,

er det fordi vi underholde dem. Ophor at handle med dem, og de

ville gaa deres Vej- Vil jeg uuderstotte dem? Nej, jeg vil handle

med alle Saadanne, som jeg véd ere ærlige Mennesker.

Jeg er villig til at gjore alle Mænd godt, i Særdeleshed Troens

Egne. Vore Fjender ville ophore at bo her. naar vi lade være med

at handle med dem. Pobel og ugudelige Mennesker ville forlade
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Eder, naar I ophore med at understoite dem. Jeg véd, at vi alle

kunne leve og endog være lykkelige, naar vi handle med ærlige

Mænd. Dersom en Mand behover en Doktor eller en Prokurator,

saa sender han undertiden Bud efter den værste Mand, som han kan

finde. Jeg vilde hellere do en naturlig Dod, end at have en ugude-

lig Doktor til at hjælpe mig afsted. Jeg vilde henleve hele mit Liv

uden at sagsoge Nogen, hellere end at engagere en ugudelig Prokura-

tor til at fore min Sag. Jeg vil ikke sige Noget angaaende Kjob-

mændcue, thi I kjeude dem alle."

Dcrpaa stod Præsident Young atter frem og sagde: „Der er mere

Forretning end vi kunne udfore i Eftermiddag, men vi kunne gjore

Alt. hvad der behoves, uden at sammenkalde nogen Konvention af

hele Kirken. Jeg vil fremlægge de vigtigste Punkter for Eder.

Jeg forlanger ikke, at I skulle tage mit Raad alene. I bor alle

handle for Eder selv; men dersom Eigdon er Manden, som I onske

til at lede Eder, vælg ham, men ikke uden I agte at opholde og fol-

ge ham ligesom I fulgte Joseph. Sig det ikke medmindre I have

til Hensigt at ville folge hans Raad herefter. Og jeg vil sige det

samme med Hensyn til de Tolv. Gjor ikke Pagt om at ville opholde

dem, hvis I ikke have til Hensigt at efterfolge deres Raad, og dersom

de ikke raadeEder som I behage, vend Eder ikke om for at stride imod

dem.

Jeg onsker, at Enhver skal vide, hvad han vil gjore, forend han

iudgaar nogen Pagt; men vi ville gjærne vide, om dette Folk vi) un-

derstotte Præstedoramet i Israels Guds Navn. Dersom I sige, at I

ville, saa gjor det. Vi onske at beskikke Mænd til at tage Vare paa

de Forretninger, som have lagt paa Josephs Skuldre. Lad mig sige

Eder, at dette Rige vil sprede sig mere end nogensinde for.

De Tolv have Magten nu; de Halvfjerds, Ældsterne og Eder alle

kunne have Magt til at gaa og opbygge Riget i Israels Guds Navn.

Nauvoo vil ikke kunne rumme alle de Folk, som ville komme ind i

Riget. Vi onske at bygge Templet, saa at vi kunne faa vore Bega-

velser; og dersom vi gjore vort Bedste, og Satan ikke vil lade os

bygge det, ville vi gaa ud i Orken og der modtage Begavelsen, thi

vi skulle annamme en Begavelse under alle Omstændigheder. Ville I

folge vort Raad? Jeg siger atter, at de, som ville folge vort Raad,

ville gaa lige ind i Himmelen; thi vi have alle Tegnene og Symbo-

lerne at give til Dorvogteren, og han vil lade os gaa ind.

Jeg vil sporge Eder som Kvorumer. Onske I at Broder Rigdon

skal træde frem som Eders Leder, Eders Forer og Eders Tals-

mandy"

Her afbrod Sidney Rigdon ham med at sige, at han onskede det

andet Sporgsmaal fremsat forst. Præsident Young fortsatte:
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„Præsident Rigdon onsker, at jeg skal fremsætte det andet Spurgs"

maal forst, og det er: Vil Kirken, og er det dens eneste O nske at

opholde de tolv Apostle som dette Folks forste Præsidentskab. Her

ere 'Apostlene samt Bibelen, Mormons Bog og Pagtens Bog, hvis Ind-

hold er ligesom indgravet paa mit Hjærte. Dersom Kirken onsker

de tolv Apostle til at staa som Hoved, som Kirkens forste Præsident-

skab og som Hoved for dette Rige i hele Verden, staa næst til Jo-

seph, træde frem i deres Kaldelse og holde dette Riges Nogler i hele

Verden, saa er hver Mand og Kvinde samt hvert Kvorum nu sat i

Orden, og Sagen er aldeles i Eders Hænder. Alle og Enhver i hele

de Helliges Forsamling, som ville assistere Forslaget, kunne tilkjen-

degive det ved at oplofte den boj re Haand. (Alles Hænder syntes a*

blive oploftede.) Alle, som ere af en modsat Mening, enhver Mand og

Kvinde, som ikke onske, at de Tolv skulle præsidere, kunne oplofte

deres Hænder paa lignende Maade. (Ingen Hænder loftedes.) Dette

tilsidesætter det andet Sporgsmaal og gjor det unødvendigt at fore-

lægge Sagen for hvert enkelt Kvorum.

VoreFolelser overfor Broder Rigdon ere: Vi synes at kunne tage

ham i Favn og fore ham med os. Vi onske saadanne Mænd som

Broder Rigdon. Han blev sendt bort af Joseph for at skulle opbyg-

ge et Rige; kd ham opfylde sit Kald og efterleve de ham givne lu-

struxer. Lad ham oprejse et mægtigt Rige i Pittsburg, og vi ville

oplofte hans Hænder til den almægtige Gud. Maaske vi kunne faa

et Bogtrykkeii og et Indsamlingssted dersteds. Dersom Djævelen

endnu vil prove paa at dræbe os, vil han faa nok at bestille.

Den Næste er Præsident Marks. Vore Følelser ere at lade ham

staa som Præsident for Staven ligesom forhen. Vi kunne bygge Temp.

let CSV. I vidste ikke, hvem I havde iblandt Eder. Joseph elskede

dette Folk saa hojt, at han hengav sit Liv for dem. Hyrum elskede

sin Broder og dette Folk til Doden. Joseph og Hyrum have hen-

givet deres Liv for Kirken, men kun meget Faa kjendte Josephs Ka-

rakter; han elskede Eder til Doden, men I vidste det ikke forend ef-

ter hans Bortgang. Han bar nu beseglet sit Vidnesbyrd med sit

Blod.

Dersom de Tolv havde været her vilde vi ikke have overgivet

, ham; han skulde ikke have været overgivet. Han var iblandt Eder^

men I kjendte ham ikke; han er bleven borttaget, thi Folket er ham

ikke Værdig.

Verden er stor; jeg kan prædike i England, Irland, Skotland^

Frankrig, Tyskland og paa andre Steder. Jeg kan prædike i hele

Verden, og Djævlene kunne ikke finde os. Jeg sværger til Eder, at

jeg vil, ikke lade mig overgive.

Der er Meget at gjore. I have iblandt Eder Mænd, som sove
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med det ene Oje aabeot. Grundvolden er lagt af vor Profet, og vi

ville bygge derpaa. Ingen anden Grundvold kan blive lagt end den

han lagde, og vi ville faa vore Begavelser, dersom Herren vil.

Eftersom Authoriteterne ikke onske, at vi skulle gjore Militær-

pligt, saa gjor det ikke. Dersom det er uodvendigt, er min Hals

færdig for Kniven. Hvad mig selv angaar er det min Besten^uielse

at opbygge Guds Rige, og om en kort Tid vil der blive en Efter-

sankning af Druer, og Ordet' vil maaske lyde: Til Eders Telte, o

Israel.

Vi kunne bygge paa Grundvolden, som Profeten bar lagt. Jo.

sepb bar fuldendt sit Arbejde, og alle Djævle i Helvede og belo Jor-

dens Pobelvælde kunde ikke tage hans Liv forend ban havde udfort

sit Værk. Gud sagde: Jeg vil lægge et Slor over hans Ojne og lede

ham til Slagteren ligesom et Faar for at dræbes, tbi Folket er bam
ikke værdig. Desuagtet elsker Gud dette Folk.

Lad Ingen antage, at Riget er Eder frataget, at det ikke er or-

ganiseret. Dersom alle Kirkens Kvorumer bleve ihjelslagne, med Und"
tagelse af Kojpræsterne, saa vilde de kunne staa frem med Rigets

Nogler og i Præstedom mets Kraft for at opbygge Riget; og Djævelen

kan ikke forhindre det.

I kunne gaa til et sundt Land, kjobe Jorder og ikke lade nogen

forbandet Slyngel komme iud iblandt Eder. Lad der være gode

Mænd og gode Kvinder, og naar som helst en Mand kommer med saa

meget Gods, som han kan kjore paa en lijulbor, sælg ham ikke Laud,

lej ham intet Hus og kjob ikke Noget af ham.
Antag, at vi havde ti tusinde saadanne Steder, som voxede ^

Storhed og vare fuldkommen fri for disse stakkels Djævle, vilde vi

da ikke have det bedre end vi have det for Nærværende? Lad os

alle være ydmyge og faa vore Begavelser; lad os alle være arbejd-

somme og forsigtige. Hvilket Rige vilde dette da ikke blive! Grund-

volden er lagt for Mere end vi kunne tænke paa eller tale om i

Dag.

Er denne Forsamling villig til at betale Tiende, ligesom de hid-

indtil have gjort, indtil Templet bliver tærdi^.-t? Dersom I ere villige,

tilkjendegiv det med oi^loftet Haand. (Et enstemmigt Votum blev

givet.)

Mænd ville virke, som aldrig have virket for, og de ville have

Magt og Myndighed til at gjore det. Er det overensstemmende med
denne Forsamlings Folelser, at de Tolv skulle hefries fra timelig Byr.

de og blive i Stand til at gaa ud og prædike Evangeliet i hele Ver-

den? Vi onske at vide Folkets Folelser. Ere I villige til at under-

stotte de Tolv paa deres Missioner i hele Verden. (Forsamiiugen

vedtog dette Forslag med et enstemmigt Votum.) Ville I overlade
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til de Tolv at give Raad med Ilensyn til Kirkeus timelige Midler, og

er dette Folk villigt til, at de Tolv skulde belære Biskopperne om
deres Pligter med Ileasya til Bestyrelsen af Kirkens Affærer? Jeg

foretrækker det saaledes fordi tolv Mænd kunne gjore det ligesaa godt

som at sammenkalde denne store Folkemængde til nogen anden Tid.

(Enstemmigt Votum.)

Vi skulle have en Patriark, og Rettigheden til dette Embede

ligger i Joseph Smiths Familre — hans Brodre, Sonner eller *En eller

Anden af hans Slægtninge. Her er Oukel John, han har været or-

dineret til Patriark. Broder Samuel vilde have indtaget Embedet

dersom han havde været i Live; det vilde have været hans Rettighed.

Nu tilhorer den Oukel John eller en af hans Brodre. (Læs Pagtens

Bog, Stk. 3, Par. 17.) Jeg véd, at dette Erabede vilde have tilhort

Samuel, men dersom I under Omstændighederne ville overlade dette

Sporgsmaal til de Tolv, ville de vente indtil de komme til Kund-

skab om, hvem der er den rette Mand. Ville I overlade det til de

Tolv og lade dem domme i Sagen? (Et enstemmigt Votum.) Jeg

véd, at denne Sag vil blive opsat indtil videre-

Jeg foler mig tilskyndet til at bringe Broder Rigdon frem. Vi
ere af samme Mening som han, og han er enig. med os. Vil denne

Forsamling opholde ham paa den Plads han indtager ved deres Tro

og Bonner og lade ham være Et med os og vi Et med ham. (En-

stemmigt Votum.) De Tolv ville diktere og varetage andre Anlig.

gender. En Tempelkomite vil blive beskikket. Og lad nu Enhver

staa paa sin Plads og være trofast."

Forsamlingen blev derpaa sluttet til Oktoberkonferencen med
Bon af Ældste Parley P. Pratt.

Modets Udfald gav almindelig Tilfredshed; de Hellige vare

blevue 'befriede fra en stor Byrde, og uagtet Josephs og Hyrums
Martyrdod endnu stod dem friskt i Minde, takkede de Herren af de-

res ganske Hjærte fordi de nu ikke længere vare foruden en Leder.

Der fandtes dog nogle faa l^rsoner, til hvem det i Modet opnaaede

Resultat var en stor Skuffelse. Sidney Rigdon, William Clarks og ad-

skillige Andre, som i Virkeligheden af Hjærtet vare Apostater, on-

skede ikke, at de Tolv skulde præsidere. De havde i deres hemme-
lige Raad lagt helt andre Planer med Hensyn til Kirkens Bestyrelse

og havde truffet hemmelige Forberedelser desangaaende. Nu, da de

Tolv bleve anerkjendte som Kirkens overste Præsidentskab, vare alle

deres Planer blevne tilintetgjorte.
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TREDIE KAPITEL.

Præsident Brigbam Youngs tidligere Liv.

Forend yi nærmere indlade os paa Kirkens efterfolgende Histo-

rie ville vi give yore Læsere en kort Frenastilling af Præsident Youngs

tidligere Liy, der er rigt paa interessante Begivenheder.

Præsident Brigham Youngs Bedstefader var Joseph Young; han

var Læge under den saakaldte fransk indianske Krig og blev dræbt

ved' et Ulykkestilfælde i Aaret 1769. Hans Scin John Young (Præ-

sident Youngs Fader) blev fodt den 7de Marts 1763 i BLopkiuton,

Massachusetts. Da han var sexteji Aar gammel traadte han ind i

Eevolutions-Armeeu^ og tjente under General Washington. Han tog

Del i flere Felttog, og i en Alder af 22 Aar (1785) ægtede han Nabby

Howe, der blev Moder til elleve Born, hvis Navne efter Alderen vare

Nancy, Fanny, Rhoda, John, Nabby, Susannah, Joseph, Phinehas Howe,

Brigham, Louisa og Lorenzo Dow. I Januar 1801 flyttede hele Fa-

milien fra Hopkinton til Whittingham i Vermont, hvor Præsident

Young blev fodt deu 1ste Juni 1801. Her boede de i tre Aar og

flyttede derpaa til Sherburn, Chenango Couuty, i Staten New York_

Paa den Tid var Landet deromkring saa godt som et Vildnis, og

Nybyggerne havde et meget haardt Arbejde med at bryde og dyrke

Jorden og med at forskaffe sig det Fornodue til Livets Ophold. Man
havde ikke saa mange Bekvemmeligheder den Gang som nu. De i de

senere Aar opfundne Maskiner have gjort Undergjeruinger med Hen-

syn til Forarbejdelsen og Billigheden af Artikler, som selv de Ube-

midlede nyde godt af nu. I et nyt Laid er en Nybyggers Liv selv

i vore Dage hojst besværligt, og ofte lider han og hans Familie lige"

frem Nod, og dette var end mere Tilfældet i Præsident Youngs Barn-

dom. Den Gang fandtes der ingen Jærnbaner, ingen Telegrafer, ingen

hurtig Kommunikation mellem Lauddistrikterne og Byerne. Man
havde ikke andet end Heste eller Oxer til Befordring fra Sted til

Sted, hvad Folket i Utah ogsaa har maattet benytte, indtil Jærn-

banen omsider blev færdig. Penge var det ogsaa knapt med. Præ-

sident Youngs Fader var Landmand og maatte^ arbejde haardt tillige-

med sin Familie og ofte lide Nod.

Da Præsident Young var 14 Aar gammel, mistede han sin Mo-

der, der dode den Ilte Juni 1815. To Aar efter denne sorgelige
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Begivenhed flyttede hans Fader til Byen Tyrone i samme Stat, og i

Aaret 1817 ægtede han her Enken Hannah Brown, der fodte ham eu

Son, Edvard, den SOte Juli 1823.

I Aaret 1827 flyttede haus Fader til Mendon, ogsna i Staten

New York, hvor hen flere af Familien fulgte ham. Han levede i deu

Egn, da Evangeliet forste Gang naaede hans Ore. Han horte Evau.

geliet blive prædiket af Ældsterue Eleazer Miller og Elial Stroug i

Aaret 1831, -og i April Maaned, det paafolgende Aar, gik han med
sine Sonner Joseph og Phinehas til Columbia iPennsylvanien, hvor der

faudtes en Gren af Kirken. De ouskede at undersoge deus Prin.

ciper nojere samt at se de Hellige. Saa tilfredse vare de med hvad

de horte om Evangeliet, at de bleve dobte og indlemmede i Kirken

inden de rejste hjem igjen.

Ved at gjenuemlæse denne Families Historie vil man snart blive

overbevist om, at alle dens Medlemmer vare retsindige og sandheds-

elskende Folk og meget modtagelige for Guds Aands Indflydelse. Der

findes mauge Familier, af hvilke flere af deres Medlemmer have slut-

tet sig til denne Kirke; men det var særdeles mærkeligt i Kirkens

forste Dage, at en stor Families samtlige Medlemmer bleve Sidste-

Dages Hellige. Der var saaledcs Faderen, Moderen, sex Souner og

fem Dotre samt Svigersouuer og Svigcrdotre, hvilke alle beredvilligt

annammede Kristi Evangelium, da det tydeligt og klart blev frem-

lagt for dem, og de forbleve alle trofaste i deres Pagt. Hvor kan

man finde et lignende Tilfælde i Kirkens forste Dage ? Det maa have

været en stor Glæde for Faderen at opleve Evangeliets Forkyndelse

i dets Renhed og Fylde af inspirerede Mænd, men hvor meget maatte

ikke denne Glæde foroges ved at se sine Borns Villighed til at folge

haus Exempel, at indlemmes i den eneste sande og levende Kirke

paa Jordtn.

I Efteraaret 1833 flyttede Fader Young til Kirtland i Ohio, der

var et af ludc-amliug-stederue for de Hellige den Gang. Det paa.

folgende Aar blev hau ordineret til Patriark af Profeten Joseph

Smith og var saaledes deu forste Mand, som indehavde dette Embede

i denne Uddeling. I Aaiet 1838 rejste han fra Kirtland til Missouri

og hvilede ikke, for han naaede Byen Fayette i nævu te Stat. Her fandt

han sig snart omgivet al Militsen under General Clarks Kommando.

Man kaldte det Milits, men det var i Grunden blot en væbnet Pobel,

hvis Handlinger bestod i aabenlyse Lovbrud. Natten efter hans An-

komst til Fayette marscherede denne Milits til Far West, de Helli-

ges vigtigste By den Gang. Næste Dag fortsatte han sin Ptejse, men

da han kom til Old Chariton, fandt han Færgestedet bevogtet af en

Afdeling Soldater, som Geueral Clark havde posteret der, og han

maatte derfor vende tilbage til Illinois. Paa Vejen blev han ofte an-
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tastet af saakaldte Tropper, som svore paa, at hvis de vidste, at han

og hacs Folge vare Mormoner, skulde de ojeblikkelig dræbes.

I Columbia, Missouri, fandt han, at General Gaines varbeskjæf-

tiget med at danne et Kompagni, der skulde forstærke General Clark

i at udrydde de Hellige, og en af hans Sonnesonner Evan M. Greene

anmodede Generalen om et Pas til uantastet at forlade Staten med sit

Folge og gjorde ham tillige opmærksom paa, at hans Bedstefader, en

Veteran fra Uafhængighedskrigen, var iblandt dem. Saadan en An-

modning burde have vækket Sympathi og skaffet ham den ouskede

Beskyttelse; men nej, i Pobelhærforeres Bryst findes hverken Patrio-

tisme eller Taknemmelighed. Hvad brode desigom Alder, Erfaring el-

ler Troskab i Kampen for Fædrelaadet? De satte selv ikke Pris

paa Friheden eller noget af de Goder, som Uafhængighedskrigen

havde affodet, ellers vilde de ikke have sogt at berove deres Medbor-

gere Eetten til at dyrke G;id efter deres Samvittigheds Bydende; der-

for vakte Synet af den gamle Veteran heller ingen Deltagelse, end-

skjondt han kun bad om Frihed til uhindret at rejse, hvor hen han

vilde i det Land, for hvilket han havde vovet sit Liv, og som han

havde bidraget Sit til at forskaffe en fri Forfatning.

Den Vogn, de kjorte i, var af den Konstruktion, som den Gang

var ;-:lmindelig i de ostlige Stater. Næsten alle de Hellige, som kom
der t.il Staten, bragte i Almindelighed med sig saadanne ,,dstlige"

Vogne, der var en Del forskjellige fra dem, som den Gang brugtes i

Missouri. I Stedet for at beskytte dem forlangte General .Gaines, at

de skulde bytte Vogn med ham eller ogsaa fortsætte Rejsen tilhest; i

begge disse Tilfælde kunde de rejse uhindret. Hvis de ikke vilde

gaa iud herpaa, kunde de intet Pas faa.

At rejse tilhest ved Vintertid kunde der slet ikke være Tale om;

der var altsaa ikke Andet at gjore end at lade ham faa Vognen.

Den, de fik i Bytte, var en gammel en, men den gjorde dog sin

Nytte, thi uagtet de modte mange Kompagnier af Pobelmilitsen paa

Vejen, var der Ingen, der saa meget som talte til dem.

Fader Young flyttede derpaa til Morgan County, Illinois, og i

Aaret 1839 besogte han sine Born i Quincy, hvor de havde nedsat

sig efter deres Uddrivelse fra Missouri. Her dode han den 12te

Oktober samme Aar, 77 Aar gammel. Uagtet han var godt tilaars

rilde han uden Tvivl kunnet leve endnu adskillige Aar, havde han

ikke dojet saa meget under Forfolgelserne i Missouri.

Missouri-Authoriteternes Færd var vel skikket til at udslukke

Attraaen til at leve i en saadan Mands Bryst. I sin Ungdom havde

han som Frivillig kæmpet for sit Lands Befrielse fra Trældom; men
hvad Gavn havde han af sine Offere og Lidelser, naar hverken han

eller hans Born kunde nyde godt af den Frihed, for hvilken han
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havde lidt? Med redeboa Haand havde han og haos Kammerater

hjulpet til at grunde en Republik, hvor alle Mennesker skulde have

lige Rettigheder. Med Stolthed og Glæde havde han været Vidae til

dens Væxt, men hvor stor Foraudring var ikke sket endog i hans

egen Levetid! Misscuris Guveruor, Dommere, Embedsmænd og Mi-

lits havde trampet al Lov og Ret under Fodder og uden Aarsag

drevet frie Mænd i Landflygtighed; og hvad der var endnu værre:

hele Xationen saa' gjennem Fingre med disse Forbrydelser, og dens

hojeste Embedsmand (Præsidenteu) erklærede, at han kunde ikke

skaffe dem nogen Oprejsniug. I sin varmtfolende patriotiske Sjæl

kunde Fader Youog ikke andet end fole, at Amerikas Glorie var

bortdunstet, at dets Frihed var kvalt i sit eget Tempel af dem, hvis

Pligt det fornemmelig var at værne om den.

Idet Profeten Joseph hentyder til Fader Youngs Dod, siger han:

„Han dode som Martyr for Kristi Tro, thi hans Dod bevirkedes ved

hans Lidelser under hin Tids grusomme Forfolgelser." Han vil uden

Tvivl arve Martyrernes Krone.

Vi ville nu anfore nogle Tildragelser i Præsident Youngs eget Liv-

I sin Ungdom arbejdede han med sin Fader og var hovedsage-

lig beskjæftiget med at rydde Skov og dyrke Jorden. Saadant et

Liv var rigt paa Savn ogMoje. Mange syntes, at Utah var et haardt

Land at opdyrke, men det havde ikke stort at betyde i Sammenlig-

ning med de Vanskeligheder, Nybyggerne i Præsident Youngs Ung-
dom havde at kæmpe meJ. I de sidste 50 eller 60 Aar ere mange
Bekvemmeligheder indforte, Penge cirkulere frit, og alt Slags Arbejde

betaler sig langt bedre nu end for. Selv efter at han blev voxen, ar-

bejdede han haardt som Faa, og dog var Daglouuen ubetydelig imod.

Nutidens.

Nye Settlementer pleje ikke at være godt forsynede med Skoler.

Det Forste, Folk maa sorge for, er at skaffe sig Livets Ophold, og

det maa gjores, om ogsaa Skolevæsenet aldeles forsommes. Naar man
har erhvervet sig lidt Velstand, begynder man forst at tænke paa

Bornenes Uddannelse. Saaledes gik Præsident Young aldrig i Skole

mere end elleve Dage i sin Opvæxt; men desuagtet tik hau en sund,

fornuftig Opdragelse, der blev ham til usigelig Nytte i hans modne
Alder som Leder for Guds Folk, thi naar Alt kommer til Alt, er

det kun dem, der lære at bruge deres aandelige og legemlige Evner,

som ere i Sandhed dannede. Mange ^lennesker, som aldrig have

havt nogen Skoleundervisning, have tilegnet sig denne Aandsudvik-

ling, medens Mange, som have havt Adgang til al boglig Kundskab,

aldrig ere blevne til Noget.

Præsident Young lærte at være flittig, og han lærte tillige at

hjælpe sig selv saa vel som Andre, og uagtet han arbejdede haardt
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med sine Hænder, glemte han dog ikke at udvikle sine Sjælsevner.

Han var en dyb Tænker og skarp Iagttager, og hvad han derved

lærte, gjemte han til Anvendelse i Fremtiden. Denne hans tilvante

skarpe Iagttagelsesevne var ham af uberegnelig Nytte, thi

denne i Forening med en ualmindelig god Hukommelse satte ham

i Stand til at benytte sin lange Erfaringsskole til overordentlig Gavn

saa vel for sig selv som for det Folk, hvis Leder han var.

En Ting lærte han i sin Ungdom, og det var Noget, som Om-

stændighederne indprentede dybt i hans Sibd, nemlig Sparsommelig-

hed og Afstaaelse fra alle uuodvendige Udgifter for sin egen Person

— en hojst nodvendig Egenskab hos en Leder, der onsker at bevare

sin Popularitet hos Folket, men endnu mere prisværdig er den for

de Sidste-Dages Hellige, hvis timelige Forhold har været saadanne,

at kun den fornuftigste Okouomi har kunnet bevare dem for Mangel

og Lidelse. Indflydelsen af hans personlige Exempel i denne Hen-

seende, parret med de vise og omfattende Raad, han til enhver Tid

har givet, har været af uberegneligt Værd for de Hellige. De haye

derved undgaaet megen Lidelse og ere tiltagne i Velstand i en Grad,

som kun Faa forstaa at skatte.

I sin Barndom maatte han passe godt paa de Ting, han fik, eller

ogsaa undvære. Han har saaledes fortalt, at den eneste Hat, hans

Fader nogensinde kjobte til ham, blev lavet af en Onkel af Broder

A. Merrill, afdode Hattemager i Salt Lake City. Ikke mange For-

ældre havde i de Dage Raad til at kjobe Butikshatte til en hel

Del halvYOxne Drenge. Modre maatte i Almindelighed sy dem

Kasketter, og Drengene vare nodte til at yære meget omhyggelige

xned dem eller gaa barhovede. Det samme gjaldt om Sko og an-

dre Klædningsstykker.

Uagtet hans Forældre vare ivrige Methodister, og deres mo-

ralske Læresætninger understøttedes af en exemplarisk Vandel,

folte han dog en vis Ulyst til at slutte sig til nogen af Sek-

terne. Der fandtes nogle Brost ved deres Systemer, en pinlig

Mangel paa Kundskab og Kraft, som foruroligede ham. Præsterne

arbejdede ivrigt med ham, for at gjore ham til Medlem af en eller

anden Sekt, men ikke forend han naaede sit to og tyvende Aar kunde

han bekvemme sig til at slutte sig til Methodisternes Lære efter den

Tids Skik; ikke destomindre havde han Forstand nok til at indse, at

den Tids Præster kun kjendte lidt til Gud og Evangeliet. Naar han

gjorde dem Spiirgsmaal om Principer, han onskede Oplysning om,

fandt han, at de vare uvidende, og naar han trængte videre ind paa

dem, toge de i Almindelighed deres Tilflugt til dette Skriftsted: „Stor

er Gudsfrygtigheds Hemmelighed." Saadanne Svar kunde imidlertid

ikke tilfredsstille hans efter Kundskab higende Sind. Han onskede
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at kjende den Gud, om hvem der siges, at det er det evige Liv at

kjende ham, og han kunde aldrig slaa sig tiltaals med den Uviden-

hed og Ubestemthed, som herskede blandt de religiose Prædikanter

den Gang om denne Sag.

Da han var 23 Aar gammel ægtede han Miss Miriam Works.

Brylluppet fandt Sted i Byen Aurelius i Staten New York, hvor

han boede i 18 Aar, i hvilket Tidsrum han afvexlende var Tomrer,

Snedker, Maler og Glarmester.

I Foraaret 1829 flyttede han til 3Iendon tilligemed sin Fader.

Her var det, han blev bekjendt med Heber C Kimball, der af For-

synet var bestemt til at være hans tro og hengivne Ven gjennem de

næste 40 Aars mano:foldiore Omskiftelser, og hvis broderlige Omsranff

forst ophævedes ved hans Dod. Broder Samuel H. Smith, en Broder

til Profeten Joseph, havde truffet sammen med Præ-ident Youngs
Broder Phinehas og laant ham en Mormons Bog. Denne Bog fik

Præsident Young Oje paa; det var i Foraaret 1830. Fra den Tid af

tabte han aldrig ,,Mormouismen" af Syne, endskjondt han forst fik

Lejlighed til at hore Evangeliet blive prædiket i Efteraaret 1831 af

Ætdsterne Alpheus Gifibrd, Elial Strong og Andre, der kom til

Mendon. Præsident Young troede strax dere? Vidnesbyrd, og i paa-

fiilgende Januar Maaned besogte han i Selskab med sin Broder Phi-

nehas og Heber C. Kimball de Hellige i Byen Columbia i Penn-

sylvanien.

Rejsen var yderst besværlig paa den Aarstid, men de bleve rige-

lig belonnede for deres Muje under en Uges Ophold blandt de Hel-

lige, hvor de erholdt megen Oplysning om Evangeliet. OJeblikkelig

efter sin Hjemkomst fra denne Tur, tog han sin Hest og Slæde o«-

begav sig paa Vejen til Canada, hvor hans Broder Joseph var Metho-

distpræst. Efter at denne havde hort om Evangeliets Fylde, jub-

lede han af Glæde og fulgte strax sin Broder Brigham tilbage.

Den 14de April 1832 blev Broder Brigham dobt af Ældste E!ea.

zar Miller, som ligeledes gav ham Haandspaalæggelse ved Strandbred-

den. Det var en kold Dag med Snevejr, og der yar omtrent to en-

gelske Mil fra Dobestedet til hans Hjem, hvor hen han begav sig til-

fods uden at skifte Klæder. Endnu for hans Klæder yare torre paa

ham, ordinerede Broder ^liller ham til Ældste. Dette forbausede

ham hojligeu, men desuagtet var han besjælet af en ydmyg, barnlig

Aand, der vidnede for ham, at hans Synder vare ham tilgivne.

Hans Hustru blev dobt tre Uger senere. I den paafolgende Septem-

ber dode hun af Tæring, og med sine to Born opslog Præsident

Young derefter sit Bo hos Broder Heber G. Kimballs.

Inden Udlobet af samme Maaned rejste Broder Kimball, Joseph

og Brigham til Kirtlaud, hvor Profeten Joseph Smith boede. Paaj
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Vejen besogte de flere af Kirkens Grene og opmuntrede de Hellige

med Tale og Bon, og Broder Brighara talte endog i Tungemaal,

hvilkon Gave han forste Gang erholdt i Meudon nogle Uger efter

sin Daab.

Da de ankom til Kirtland, fandt de Broder Joseph og nogle af

hans Brodre i Skoven ifærd med at hugge og kjore Brænde. Bro-

der Brigham har ofte udtalt sin Glæde over det iorste Mode med

Broder Joseph, thi han folte sig fuldt overbevist om, at han var

en sand Profet. Han havde tilsidst truffet en Mand, der kunde be-

lære ham om Gud og himmelske Ting, hvad han saa længe havde

længtes efter. Joseph var ogsaa lykkelig ved at se dem og

bod dem velkommen. De fulgte med ham til hans Hus, og om
Aftenen kom nogle Brodre der til^ og Samtalen drejede sig om
Guds Riges Anliggender. For man brod op opfordrede Broder Jo-

seph Brigham Young til at bede, hvad han folgelig gjorde, og i

Lobet af sin Bon talte han atter i Tungemaal. Efter Bonnen

flokkedes Brodrene om Broder Joseph for at hore hans Mening om
det Tungemaal, de havde bort. Han underrettede dem om, at det

var Adams rene Sprog. Nogle sagde til ham, at de havde ventet,

han vilde fordomme den Broder Brighams Gave, men han svarede^

„Nej, den er af Gud, og den Tid vil komme, da Broder Brigham Young
skal præsidere over denne Kirke." Broder Young havde forladt Værel-

set, da den sidste Del af Samtalen fandt Sted.

Dette var en hojst mærkværdig Forudsigelse; dog næppe tolv Aar

senere var den bogstavelig opfyldt. Efter at have opholdt si^' i Kirtland

omtrent en Uge, i hvilken Tid der afholdtes Forsamlinger hver Aften,

begave Brodrene sig paa Hjemvejen til Mendon, hvor de indtraf i Okto-

ber 1832.

Fra den Tid til den næstpaafolgende Juli Maaned arbejdede Bro-

der Brigham flittig som Missionær i Canada, New York osv-, og da han

igjen besogte Kirtland, bragte han adskillige Familier med sig som Frug-

ter af sit Arbejde. Han forblev nogen Tid i Kirtland og var næsten be-

standig i Proiétens Selskab, hvorefter han rejste tilbage til Mendon.

Ifolge Profetens Raad gjorde han i September dette Aar Forberedelser

til at rejse med sine Born til Kirtland og bosætte sig der. Broder He-

ber C. Kimball var ogsaa paa denne Rejse i Selskab med ham. Den
paafolgende Vinter arbejdede han flittig i sit Haaudværk. Her havde

han et Privilegium, som han hojt skattede, nemlig at kunne lytte til Pro-

fetens Lærdomme og nyde de Helliges Selskab. Et Træk i Broder Brig-

hamsKarakter aabenbarede sig ved hans Ankomst til Kirtland—et Træk,

som han bestandig lagde for Dagen lige fra sin Daab, nemlig en inderlig

Hengivenhed for Guds Værk. Det var under folgende Omstæn-

digheder:
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Han kom til Kirtland i Efteraaret 1833. Flere andre af Brodrene

bosatte sig ogsaa der paa samme Tid. Passende Beskjæftigelse var ikke

let at erholde, og da Folket var meget fattigt, var det ofte vanskeligt at

faa Betaling, selv efter at Arbejiiet var udfort; heraf fulgte, at Nogle gik

andre Steder hen for at soge Arbejde. Broder Brigham kunde ogsaa let

erholdeBeskjæftigelse paasarameMaade; men det var ikke Hensigten med

hans Komme til de Helliges Forsamlingssted. Han sagde til disse Bro-

dre, at han var kommen der til, fordi Guds Profet havde befalet det, og

han onskede ikke at gaa til andre Byer for at opbygge Hedningerne,

men vilde forblive i Kirtland, soge de Ting, som hore Guds Rige til ved

at lytte til hans Tjeneres Lærdomme, stole paa Gud og arbejde for sine

Brodre; han tænkte nok, han skulde faa Betaling. Dette var hans Me.

ning om denne Gjenstand, og han satte sin Beslutning i Udforelse og fik

godt Arbejde. Da Brodrene, som havde arbejdet for Hedningerne,

vendte tilbage, var han i Besiddelse af ikke saa faa Midler, medens de

næsten ikke havde fortjent Noget. Saaledes blev han velsignet ved at

folge den Vej, Guds Tjenere havde udpeget. Han var forbleven hjem-

me, hvor han kunde hore Profeten og Ældsterne belære de Hellige, i

hvis Samfund han glædede sig overmaade meget, hvorimod de, som rejste

bort, havde berovet sig selv disse Velsignelser, og endda vare de ikke i

saa gode Kaar som han.

Medens Profeten Joseph samlede en Del af Ældsterne for at rejse

til Missouri og yde Hjælp til de Hellige, som vare uddrevne af Jackson

County, forkyndte Broder Brigham Evangeliet og arbejdede paa samme

Tid for sin Families Underhold. Han og hans Broder Joseph modte en

Dag Profeten Joseph. Samtalen drejede sig om Zions Lejrs Rejse til

Missouri. Han sagde til dem: "Broder Brigham og Broder Joseph, om
I ville gaa med Lejren til Missouri og folge mine Raad, lover jeg Eder i

den Almægtiges Navn, at jeg vil lede Eder der hen og tilbage igjen, uden

et Haar paa Eders Hoved skal krummes." De gave ham deres Haand

derpaa. Den 7de og 8de Maj organiseredes Lejren, og næste Dag be-

gyndte Rejsen. Den 23de Juni ankom de til Rush Creek, Clay County,

Missouri. Omtrent halvfjerdsindstyve af Ældsterne vare blevne angrebne

af Kolera og tretten dode. Profeten Joseph kaldte Lejrens Medlemmer

sammen og sagde til dem, at hvis de vilde ydmyge sig for Herren og

gjore en Pagt at folge hans Raad, skulde Plagen fra dette Ojeblik ophore

blandt dem, og Ingen skulde igjen blive angrebet i Lejren. Med oplof-

tede Hænder bevidnede Brodreue, at de vilde adlyde hans Raad, hvorpaa

Plagen standsede ifolge Herrens Ord ved sin Tjener.

Da Brodrene havde udfort det Arbejde, hvortil de vare beskikkede«

begav Broder Brigham, hans Broder Joseph og nogle flere af dem sig

paa Hjemvejen den 4de Juli. De ankom til Kirtland i August efter at

have gaaet heleVejen'frem og tilbage tilfods. EnDistanceaf2000 engelske
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Mil var bleven tilbagelagt i lidt over tre Maaneder; de Dage, hvorpaa

de rejste, vandrede de i Gjennemsnit 40 Mil om Dagen. Broder

Brigham boede i Kirtland dett3 Efteraar og den paafolgende Vinter og

beskjæftigede sig med at bryde Sten, arbejde paa Templet og at gjore

Trykkeriet og Skoleværelset i Stand.

Den 14de Februar 183-5 blev han kaldt til at være en af de tolv

Apostle. De Tolv valgtes i folgende Orden: Lymau E. Johnson, Brig-

ham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Luke Johnson, David W.
Patten, William E. McLellin, John Eoynton, William Smith, Orson

Pratt, Thomas B. Marsh og Parley P. Pratt. Fra den Tid til Profeten

Josephs Dod udkrævede Apostelskabets Pligter hele Broder Brighams
Opmærksomhed. Naar han ikke var paa Missioner for at prædike Evan-
geliet, arbejdede han hjemme i sit Embede, stod ved Josephs Side og op-

holdt ham med hele sin Tro, Indflydelse og Kraft. Han var en vis og

okonomisk Husholder, og Herren velsignede ham, saa han var i Stand

til at yde Hjælp til Andre og til „Værket."

En Gang, da han vendte tilbage fra en af sine Missioner, fandt han,

at mange af de Tolv havde gjort sig skyldige i Spekulation, Misfornojel-

se og Apostasi, og at den samme Aand ogsaa gjorde sig gjældende blandt

de ajidre Kvorumer i Kirken, og det i den Grad, at Mange vare forte

vild, og det var vanskeligt nok for En tydelig at se Vejen, som de skulde

v^dre paa. Disse vare Dage, da Mænd og Kvinder i Sandhed behovede

Aabenbaring fra Herren til at lede dem paa den rette Sti. Uden det

vare de let udsatte for at blive ledte paa Afveje, thi nogle af de mest

fremragende Ældster i Kirken erklærede aabeulyst, at Joseph var en

falden Profet; og hvorledes kunde Folket afgjore, hvem vare Guds
Tjenere, medmindre han ved sin Aand kundgjorde dem det?

I sit Levnetslob omtaler Broder Brigham en Tildragelse, som hændte
paa den Tid, og hvori han selv tog en ikke ringe Del. Han skildrer

klarligen de Folelser, som besjælede de Mænd, der stode Profeten nær-

mest. Vi anfore Præsident Youngs egne Ord: ,,Ved en vis Lejlighed

holdt nogle af de Tolv, Mormonsbogs-Vidnerne og adskillige and reaf

Kirkens Authoriteter et Raad i et Værelse ovenpaa i Templet. Sporgs-

maalet, som droftedes, var, hvor vidt de kunde afsætte Profeten Jo-

seph og beskikke David Whitmer i hans Sted som Præsident over

Kirken. Fader John Smith, Broder Heber C. Kimball og Andre vare

nærværende og modsatte sig disse Forslag. Jeg stod op og sagde

med Eftertryk, at Joseph var en Profet, og jeg vidste det; de kunde

æreskjænde og bagvaske ham saa meget de vilde,de kunde ikke tilintet.

gjore hans Beskikkelse til at være en Guds Profet, men kun deres

egen Myndighed; de vilde overskjære Baandene, som bandt dem til

Profeten og til Gud og styrte sig selv i Fordærvelse. Mange bleve

meget ophidsede over min bestemte Optræden imod deres Planer, og
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Jakob Bump, en gammel Nævefægter, blev saa rasende, at han ikke

kunde forholde sig rolig. Nogle af Brodrene toge fat paa ham og bad

ham være stille, men han vred og drejede sig sigende: ,,Hvorledes

kan jeg lade være at lægge Haand paa denne Mand?" Jeg sagde til

ham, at hvis det kunde være ham nogen Fornojelse, maatte han gjærne.

Dette Mode brod op, uden at Apnstaterne vare i Stand til at blive

enige om nogen bestemt Plan for deres Opposition. Det saa' ud som

om Jord og Helvede paa den Tid havde dannet et Forbund for at

styrte Profeten og Guds Rige, ja selv mange af de stærkeste IMænd i

Kirken vaklede."

Kirtland vedblev at være Præsident Youngs Hjem til henimod

Slutningen af 1837. Han var hele Tiden virksom i sit Kald, enten

hjemme eller ude. Hans Missioner vare hyppige, og han var meget

heldig i sit Arbejde blandt Folket. I Apostasiens morke Dage i

Kirtland aflagde han bestandig sit Vidnesbyrd, at Joseph var en

Guds Profet, som ikke havde overtraadt eller var falden, som Apo-

staterne erklærede. Med hele den Kraft og Visdom, Gud havde til-

delt ham, anvendte han enhver Evne paa at opholde Profeten og

forene Kvorumerne i Kirken. Derfor blev han hadet af Apostater-

ne og alle Guds Riges Fjender, der truede med at ville rydde ham
af Vejen. Saa Stor var deres Forbitrelse imod ham, at han'* var

nodt til at forlade Kirtland den 22de December 1837. Omtrent paa

samme Tid maatte Profeten Joseph ogsaa fly fra Kirtland paa Grund

af Apostaternes Efterstræbelser.

Vi ville her fortælle en lille Tildragelse, som hændte sig paa

d^nne Rejse. Broder Brigham var kommen til Dublin i Indiana, da

Profeten Josepti naaede ham. Kort efier at han var kommen der tib

sagde han: „Broder Brigham, jeg er aldeles blottet for Midler til at

fortsætte min Rejse, og da De er en af de tolv Apostle, der holde

Guds Riges Nogler for hele Verden, vil jeg henvende mig til Dem
og sporge Dem til Raads i denne Sag." Han kunde ikke lige strax

tro, at Profeten mente det, men da Joseph forsikrede ham derom,

sagde han: „Om de vil tage mit Raad, saa er det, at De hviler Dem;
De kan være overbevist om, at De vil faa Penge nok til at fortsætte

Deres Rejse med." En Broder ved Navn Tomlinson boede i denne

By; han havde nogen Tid forud forlangt Raad med Hensyn til Sal-

get af sit Gjæstgiveri. Broder Brigham sagde til ham, at hvis han

onskede at giore Ret og adlyde Eaad, skulde han snart faa Lejlighed

til at sælge, samt at det forste Tilbud vilde blive det bedste. Nogle

Dage derefter underrettede Tomlinson ham om, at han havde fundet

en Lysthaver for sit Sted. Broder Young spurgte ham, hvor meget
han var bleven budt, hvortil han svarede: „500 Dollars i Penge, et

Spænd Heste og Vogn og 250 Dollars i Kjobmandsvarer". Han for-
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talte ham, at det var Herrens Styrelse for at hjælpe Præsident Joseph

Smith ud af hans trængende Omstændigheder. Hans Lofte tilJoseph

gik snart i Opfyldelse. Broder Toralinson solgte sin Ejendom og gav

Joseph 300 Dollars, hvilket satte ham i Stand til paa en bekvem

Maade at fortsætte sin Rejse.

Da Broder Brigham forlod Kirtland, efterlod han en Ejendom,

der den Gang, da Penge vare meget mere værd end nu, belob sig

til omtrent 5000 Dollars, som han, uagtet han havde været paa saa

mange Missioner, dog havde erhvervet sig ved sine egne Hænders
Arbejde. Han var arbejdsom og okonomisk, og Herren kronede hans

Bestræbelser med Held.

Han var heldig nok til at anskaffe sig en betydelig Landejen-

dom i Caldwell County, Missouri, hvor de Hellige havde bosat sig;

men han blev ikke tilladt at nyde Frugterne af sit Arbejde. Forfol-

gelsens Aand begyndte at rase i Missouri; Statens Embedsmænd, Gu-

"vernoren deri indbefattet, forenede sig med Pobelen om at rove, myrde
og uddrive de Hellige. Skjoudt de Hellige maatte udholde saa me-

gen Forfolgelse og Opposition, siger Broder Brigham dog, at han

horte aldrig, at Nogen af dem overtraadte Loven, medens han var

der, og om man vilde undersoge Retsprotokollerne i Clay, Caldwell

og Davies Countier, vilde man ikke finde en eneste Forbrydelse, som

blev begaaet af noget Medlem af denne Kirke. Saa vidt hans Kund-
skab strakte sig, var ogsaa dette Tilfældet i Jackson County. Man
kan deraf domme, hvor liden Undskyldning Pobelen havde for at begaa

saadanne Skjændigheder, som de udovede mod de Sidste-Dages

Hellige.

Broder Brigham forlod Missouri omtrent midt i Februar 1839,

og med sin Familie rejste han til Staten IlliHois. Han var nu Præ-

sident for de Tolv. Af de To, som vare ældre end ham i Kvoru.

met, var David W. Patten bleven dræbt af Pobelen og Thomas B-

Marsh falden fra. Da Profeten Joseph, hans Broder Hyrum og Sid"

ney Rigdon vare i Fængsel i Missouri, hvilede der et stort Ansvar

paa Broder Brigham i at give Raad til de Hellige og varetage deres

Anliggender. Han raadede de Tolv, indtil videre, at flytte deres Fa-

milier til Quincy, men indsaa, atdet bedste for de Hellige var at flytte

nordpaa og raadede dem til at kjobe Land paa den modsatte Side

af Mississippi Floden fra det Sted, hvor Nauvoo senere blev bygget.

I en Aabenbaring, som blev givet i Far West den 8de Juli 1838

angaaende de Tolv, havde Herren befalet, at næste Foraar skulde de

gaa over de store Vande, for at udbrede Evangeliet og forkynde hans

Navn; tillige blev det paalagt dem, at den 26de April skulde de tage

Afsked med de Hellige paa det Sted, hvor hans Hus skulde bygges

i Far_^West, men længe for- den Dag oprandt var Kirken uddreven af
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Missouri, og det vilde koste en Apostel Livet, lod han sig se i Far

West. Hvad var herved at gjore? Herren havde givet en udtryk-

kelig Befaling til sine Apostle, men hvorledes kunde de opfylde den?

Mange af de Ibrnemste Mænd i Kirken troede ikke, Herren vilde for-

lange, at de Tolv skulde opfylde haus Ord bogstavelig paa Grund af

den herskende Forfolgelse, men at han under saadaune Omstændig-

heder vilde tage Villieu i Gjerningens Sted. Pobelen og Apostaterne

jublede over, at en af Aabenbaringerne, givet ved Profeten Joseph,

kunde ikke gaa i Opfyldelse, og at i det mindste i dette Tilfælde vilde

hans Ord være forgjæves og intetsigende. Men saadaune Folelser

nærede ikke Præsident Young og de af Apostlene, som vare med

ham. Han spurgte hver for sig, hvorledes de folte i dette Punkt.

Deres Onske var, sagde de, at adlyde Aabenbariugen . Han bevid-

nede for dem, at Herren havde talt, derfor var det deres Pligt at

adlyde og overlade Begivenhedernes Gang i hans Haaud, og han

vilde beskytte dem.

I Sel:=kab med Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff,

George A. Smith og Alpheus Cutler forlod han Quincy og rejste ti^

Far West for at efterkomme Aabenbariugen. Paa Vejen modte han

John E. Page, som den Gang var en af de Tolv; han sagde til ham,

han ouskede, at han skulde gaa med dem til Far West, hvilket han

ogsaa gjorde. Strax for de kom til Far West, modte de tre Brodre,

der vare efterladte der som eu Komitte for at hjælpe til med at

flytte de fattige Hellige, og de vare fordrevne fra Far West; De sagde,

at Pobelen kom ind if Byen og drillede dem angaaende denne

Aabenbaring, hvilken de sagde kunde ikke nu opfyldes, da Apostlene

vare adspredte til de fire Vinde, og udstodte haarde Trusler mod dem,

hvis de fandt dem i Far West næste Dag.

De vendte om og fulgte med Præsident Young og hans

Brodre til Fader Timothy B. Clarks Hus tæt ved Far West. Tidligt

om Morgenen den 26de April—Dagen, der var nævnt i Aabenbariugen—
holdtes en Konference, hvori 31 udelukkedes af Kirken. Apostlene

og de Hellige gik derpaa hen til Stedet, hvor Herrens Hus skulde

bygges, og Ældste Cutler, Formanden for Arbejdet paa Huset, be-

gyndte atter at lægge Grundvolden, ifolge Aabenbariugen, ved at

rulle en stor Sten op til det sydostlige Hiorne. Folgende af de Tolvs

Kvorum vare tilstede: Brigham Young, Hober C. Kimball, Orson

Pratt, John £. Page og John Taylor, som derpaa ordinerede Wilford

Woodruff og George A. Sinith til Apostelembedet i Stedet for dem,

som vare faldne. Darwin Chase og Norman Shearer, der netop vare

blevne befriede fra Richmonds Fængsel og ankomne her til Aftenen

forud, ordineredes til Halvfjerds. De Tolv holdt derpaa Bon i

foigende Orden: Brigham Young, Heber C Kimball, Orson Pratt
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John E. Page, John Taylor, "Wilford Woodruff og George A. Smith;

hvorefter Sangen „Adam-ondi-Ahman" blev sungen. Derpaa toge de

Afsked; ifolge Aabenbaringen, med folgende Hellige : Alpheus Cutler,

Elias Smith, Xorman Shearer, William Burton, Stephen Markham,

Shadrach Roundy, William O. Clark, John W- Clark, Hezekiah Peck,

Darwin Chase, Richard Howard, Mary Ann Peck, Artimesia Grain-

ger, Martha Peck, Sarah Grainger, Theodure Turley, Hyrum Clark

og Daniel Shearer.

Da de Hellige forlode Forsamlingen, sagde Theodore Turley til

Ældsterne Page og Woodruff: ,,Vent lidt, medens jeg siger Farvel til

Broder Isaac Russell, og idet han bankede paa Doren, kaldte han
paa Broder Russell, hvis Hustru raabte: „Kom ind — det er Bro-

der Turley." ,,Nej, det er det vist ikke," sagde Russell, som syntes

helt betuttet, „han rejste jo her fra for to Uger siden;" men da han

blev sikker paa, at det var Turley, bad han ham sidde ned, hvilket

denne afslog med de Ord: „Det kan jeg ikke, thi saa mister jeg

mit Rejseselskab."

„Hvem flere er da med?" spurgte Russell.

„De Tolv."

„De Tolv?"

„.Ja, véd Du ikke, at det er den 26de i Dag, den Dag, hvorpaa

de Tolv vare befalede at tage Afsked med deres Venner paa Tem-
pelpladsen, forinden de gik paa deres Missioner til 0erne i Havet?

Aabenbaringen er nu opfyldt, og jeg gaar med dem."

Russell stod maallos af Forbauselse og béd Turley Farvel.

Saaledes o'pfyldtes Aabenbaringen, om hvilken vore Fjender havde

sagt, at selv om alle de andre af Joseph Smiths Aabenbaringer bleve

opfyldte, skulde denne dog aldrig blive det, da den havde baade

Dag og Datum tilfojet.

Medens Apostlene rejste til Far West for at opfylde denne

Aabenbaring, lykkedes det Profeten Joseph og hans Broder Hyrum
at undkomme fra Fængslet, hvorpaa de rejste til Quincy for at træffe

sammen med deres Familier og de Hellige. Den 2den Maj kom
Apostlene til Quincy, og næste Dag begave de sig ud til Broder

Cleveland, hos hvem Brddrene Joseph og Hyrum opholdt sig. Bro-

der Brigham siger, at det var et af de lykkeligste Ojeblikke i hans

Liv, da han atter trykkede Profeterne i Haanden og saa', at de vare

frie fra deres Fjender. Joseph folte som en Fader, der efter at være

undsluppen fra et Rædselsherredomme atter befandt sig blandt sine

Born. De to næstpaafolgende Dage afholdt Kirken en Konference i

Quincy, hvor Profeten Joseph præsiderede. Blandt Andet, som her

vedtoges, var det Folgende: „Herved bevidnes, at denne Konference

sanktionerer og bekræfter de Tolvs Forhandling i Konferencen, af-
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holdt paa Tempelpladsen i Far West, Missouri, den 26de April

sidstleden."

Fra Quincy flyttede Præsident Young, saa vel som de fleste af

Kirkens Medlemmer, opad Missisippi Floden til Commerce, hvor der

vel var paabegyndt en lille By, men fandtes kun faa Indbyggere. Det

lykkedes Profeten at afkjobe dem deres Ret til Landet, og her an-

lagdes Nauvoo. Broder Brigham og nogle af de Tolv flyttede

deres Familier til Montrose paa den anden Side af Floden, hvor de

fandt nogle gamle Hytter, som de indrettede til midlertidige Bopæle.

Efter at det var besluttet at udgive et Blad under Navn af ,, Times

and Seasons" i Nauvoo, skrev Præsident Young og de Tolv en Epi-

stel adresseret : „Til Æidsterne af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages

Hellige, til Kirken i Adspredelsen og til alle de Hellige." Den blev

trykt i det forste Numer at Bladet og var et meget lærerigt Doku-

ment, som vistnok gav dem, til hvem det var skrevet, megen Trost

og Opmuntring, Blandt Andet sagde de: „Fremfor aldrig Bespottel-

sesdom mod Eders Brodre og især vogt Eder for at gjore det mod

Kirkens Authoriteter eller Ældster, thi et saadant Princip er af

Djævelen, som kaldes ,,vore Brodres Anklager," end ikke Mikael

turde fremfore en Bespottelsesdom mod Satan, men sagde: Herren

strafie Dig ! Enhver, som gjor sig skyldig i Saadant, vil falde i

Djævelens Snarer, medmindre han hurtigt omvender sig."

Vi antore netop dette lille Stykke for at vore Læsere skulle

erindre og overveje det, da det er en Synd, som Mange gjore sig

skyldige i uden at tænke, at det vil lede dem bort fra Kirken. Det

er ikke sjældent, at dette sker, men de Sidste Dages 'Hellige skulde

omhyggeligen vogte sig for at gjore det, da det er et sikkert Tegn

paa Apostasi.

I Juli 1839 var der megen Sygdom blandt de Hellige. Profeten

Joseph modtog saa mange Syge i sit Hus, at det var ligt et Hospital.

Han passede dem, indtil han selv blev syg og maatte gaa tilsengs.

Han var meget syg for nogle Dage, til Herrens Kraft hvilede paa ham
og han stod op af sin Seng. Han begyndte i sit Hus i Jesu Navn
at byde de Syge staa op og blive helbredede, hvilket skete ifolge .hans

Ord. Han vedblev at gaa fra Hus til Hus og fra Telt til Telt paa

Flodens Bredder og helbredte de Syge. Da han kom til det eidste

Hus sejlede han og nogle af de Tolv over Floden til Montrose, hvor

han gik ind i Præsident Youngs Hytte og bod ham i Jesu Kristi

Navn at staa op og blive karsk; han stod op helbredet og fulgte

med Profeten og Apostlene ind til Elijah Fordham, hvis Familie og

Venner troede, at han laa for Dolen. Joseph traadte op til ham,

tog ham i Haanden og bod ham i Jesu Navn staa op og blive karsk.

Hans Rost lod som en himmelsk Rost. Broder Fordham sprang strax
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op, bad om sine Klæder og fulgte med Brodrene ud paa Gaden. Der-

paa gik de hen til Joseph B. Noble, som ogsaa var meget syg, og

han helbredtes paa samme Maade. Efter at Joseph ved Guds Kraft,

havde helbredet alle de Syge tog han over Floden tilbage til sit Hjem.

Denne Dag vil aldrig forglemmes af de Hellige ; thi Guds Kraft

blev aabenbaret paa en vidunderlig Maade. Der herskede megen
Sygdom blandt de Hellige, hvilket dels kom af de mange Lidelser og

Gjeuvordigheder, de maatte udholde, da de bleve drevne fra deres

Hjem i Missouri, og dels af det usunde Klima, hvor de nu boede.

Men^Gud var naadig mod Folket, og Mange helbredtes, som bleve an-

sete syge til Doden.

I September Maaned gjorde Broder Brigham sig færdig til at

gaa til England paa Mission. Han havde atter været angrebet af

en haard Sygdom, og hans Helbred var endnu saa daarlig, at han

ikke var i Stand til uden Hjælp at kunne gaa de to hundrede Alen fra sit

Hus til Flodbredden, og ikke alene var Helbreden svækket; men han

og de andre Brodre vare i meget fattige Kaar. Den eneste Hoved-

bedækuiug han havde var en Klædes Hue, som Soster Young syede

ham af et Par udslidte Benklæder. Da han ingen Overfrakke havde

maatte han i Stedet for denne bruge et Tæppe, som blev taget fra

hans Borns Seng, hvilket han fæstede paa sig ved Hjælp af et Hals-

klæde. I saadan Tilstand forlod han sin Familie for at opfylde sin

Mission i et Land 5000 eng. 3Iile borte, og næsten alle Apostlene

vare stedte i lignende Omstændigheder. Deres Ejendomme havde

Pobelen rovet fra dem, og blottede for Alt vare de uddrevne af Sta-

ten Missouri, saa at de og deres Familier befandt sig i den dybeste

Fattigdom, og dog tænkte ingen af dem paa at blive undskyldte fra

at gaa paa denne Mission. Deres Kaldelse var at rejse over de store

Vande, og de vidste, at han, som havde kaldet dem, ogsaa vilde

styrke dem til at udfore deres Missioner. Herren aabnede Vejen for

dem paa en forunderlig Maade. Da Brodrene Young og Kimball

toge Plads i Diligencen i en By i Indiana, forventede de kun at

kjore et lille Stykke Vej, da de vidste hvor lidt Penge de havde med
sig; men da de ankom til det Sted, hvor til de havde taget Billetter,

fandt de, at de havde Penge nok til at naa et andet Sted, og da de

kom der til, havde de Midler nok til at gaa videre; saaledes gik det

fra By til By, indtil de naaede Kirtland, hvor Præsident Young udreg-

nede deres Udgifter, hvilke belob sig til 87 Dollars, medens de kun

havde 13i Dollars da de forlode Pleasant Grove, den By i Indiana,

hvor de begyndte deres Rejse tilvogns. Du sporger maaske, hvor-

ledes gik det til? Forklaringen er simpelthen den: Herren forme-

rede deres Midler paa samme Maade, som Enkens Mel og Olie. (1 Kong-

17, 10—16.)
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I Staterne New York, Massachusetts og Connecticut prædikede

de, hvor som helst Lejlighed gaves. Omtrent sidst i Januar Maaned
ankom Præsident Young til New York City, og her og i Byens

Omegn forkyndte han Evangeliet indtil den 9de Marts, da han med
Brodrene Heber C Kimball, Parley og Orson Pratt, George A.

Smith og Reuben Hedlock afsejlede til England med Paketskibet

,, Patrick Henry". Den 6te April 1840 landede de i Liverpool.

Saa henrykt var Præsident Young over deres lykkelige Ankomst til

England, at han ved sin Landstigning gav sine Folelser Luft i et

hojt „Hosianna!" Han sagde tillige, at Satans Mast, der havde pla-

gef dem saa meget med Sygdom siden deres Afrejse, nu var brudt,

hvilket senere ogsaa viste sig at være sandt, idet ingen af disse Bro-

dre vare syge mere.

Efter Ankomsten til Liverpool toge alle disse Brodre med Jærn-

banen til Preston, den By i England, hvor Evangeliet forst var ble-

ven forkyndt i denne Uddeling. Den 14de afholdt han en Raadsfor-

samliug med sex af de tolv Apostle, nemlig Heber C. Kimball,

Parley P. Pratt, Orson Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff og

George A. Smith. Dette var det forste Mode afholdt af saa mange
at de Tolv i fremmede Lande. Efter nogle af de Tolvs Frafald i

Kirtland vare flere Ældster ved en Aabeubaring til Profeten Joseph

i Far West d. 8de Juli 1838 blevne bestemte til ved Ordination at

indtage de ledige Pladser, blandt hvilke var Ældste Willard Richards.

Han var en af de Ældster, som ledsagede Broder Heber C Kimball

til England, da Evangeliet forst bragtes der til. Han var bleven til-

bage, da Brodrene Kimball og Hyde rejste hjem. I dette Raadsmode
blev han ordineret til en Apostels Embede, og ved et enstemmigt

Votum valgtes Broder Brigham til Præsident for nævnte Kvorura.

Den 1ste Juni 1840 organiserede Brigham Young og Broder

Heber C Kimball et Selskab af Hellige, der ouskede at rejse til

Amerika og samles med deres Soskende i Zion. De sejlede fra Li-

verpool den 6te samme Maaned. Der var ialt 41 Sjæle, hvilket vare

de forste Frugter fra et fremmed Land — Forloberen af den store

Hærskare, som skal samles fra alle Nationer, for at foroge de Gjen-

lostes Tal.

Fra de Forenede Stater og Canada var Indsamlingen allerede

begyndt, og nu efter at Apostlene, udrustede med Præstedommets

Nogler og Fuldmagt, hpvde aabnet Evangeliets Dur for fremmede
Nationer, sendte ogsaa Laropa nogle af sine ædle Sonner og Dotre,

for at hjælpe til med ai opbygge Guds Zion. Ældste John Moon
beskikkedes til Præsident for Kompagniet.

For at vise, hvilken Fordel det er for Ældsterne at være i Be-

siddelse af Aabenbari-igens Aand, medens de arbejde for Kirkens Op-
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byggelse, ville vi her omtale en Tildragelse, som hændte sig i Man-

chester. Ifolge Præsident Youngs Onske samlede Brodrene af Præ-

stedommet sig hver Sondag Morgen for at blive beskikkede Missio-

ner rundt omkring paa Gader og Torve; saaledes havde de 40 Præ-

dikestationer, hvor Folket blev indbudt til de regelmæssige Forsam-

linger i „Carpenter's Hall''. Dette ærgredeSekterne ogisærMethodisterne,

der klagede til Borgmesteren, som derpaa udstedte en Ordre til Po-

litiet at fængsle alle dem, som prædikede paa Gaderne. Næste Son-

dag Morgen kom Præsident Young til Præstemodet og folte sig til-

skyndet at raade Brodrene til ikke at prædike paa Gaderne den Dag,

men gaa hver til Sit- Politiet, lydig til sine Instruxer, arresterede

den Morgen alle de Gadeprædikanter, de kunde faa fat paa, omtrent

20 i Tallet, men alle befandtes at være Methodister. Da Borgme-

steren horte, at de ikke vare „Mormoner", lod man dem gaa. Fælden

var sat for vore Ældster, men yed Aabenbaringens Aand, som var

Præsident Ycung tildelt, undgik de den, medens de, som havde gra-

vet Graven, faldt selv deri.

Folgende er et Udtog af en Tale, som Præsident Young en

Gang holdt i en Konference i Salt Lake City, hvori han paa en kort

og fyldestgjorende Maade skildrede det Arbejde, som han og hans

Brodre udforte i England. Han sagde:

,,Da jeg landede i Liverpool, var jeg i Besiddelse af 75 Cents,

for hvilke jeg kjobte en Hat. Paa Rejsen til England h&,vde jeg

brugt en Kasket, som min Hustru havde syet af et Par gamle Ben-

klæder. Vi opholdt 03 i England et Aar og sexten Dage, og i den

Tik dobte vi mellem syv og otte tusinde Mennesker, lod trykke fem

tusinde Mormonsboger, tre tusinde Salmeboger, over tresindstyve tu-

sinde Smaaskrifter, som vi uddelte gratis blandt Folket, og desuden

„Millennial Star;" vi oprettede Grene i London, Edinburg og maaske

hundrede andre Steder. I al den Tid laa vi ikke Menighederne til

Byrde, men ernærede os selv. Hvem af Missionærerne fik vel en

Frakke eller Kappe den Gang, som ikke jeg betalte? Jeg udforte alle

Forretninger selv og skyldte Ingen. Vi laante lidt Penge af de Hel-

lige, men betalte hver Skilling tilbage, og desuden understottede vi

mange Familier, som sadde i smaa Kaar. Jeg gik aldrig ned til

Trykkeriet, uden at jeg tog en Haandfuld Kobberskillinger med mig,

som jeg gav til Betlerne paa Vejen for ikke at blive standset. Laante

vi Noget, som vi ikke tilbagebetalte? Nej. Bade vi Nogen om No-

get? Nej. De Hellige, især Sostrene, tryglede os om at komme og

.spise hos dem. Jeg sogte ofte at undskylde mig, men det hjalp ikke;

de folte sig saarede derved; vi maatte spise ho; dem, om de saa selv

maatte sulte bagefter. Jeg folte mig altid trykket c^eraf og undlod

aldrig at efterlade en Sixpence hos dem.
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Hvor mange Presenter fik jeg, tro I ? En Soster gav mig en

Gang et Pund Sterling og et Par Stromper, og da jeg forlod Eng-

land forærede Broder Miller mig to Hatte til mine Smaadrenge. Da
jeg forst kom til Liverpool, gjorde Sostrene et lille Sammenskud til

mig, for hvilket jeg kjobte et Par Benklæder. Det var Alt hvad

jeg fik, saa vidt jeg erindrer. Da vi forlode England, toge vi en

Skibsladning af Hellige med os og betalte ovenikjobet Fragten for

mange af dem. Da jeg kom til Liverpool, tror jeg ikke, jeg kunde

have faaet Kredit for sex Pence i nogen Butik i Byen. Da vi skulde

rejse, sagde en Kaptejn, som ouskede at bringe os over: „Er De
færdig?" „Nej." „Hvor længe skal jeg vente paa Dem?" ,,Otte

Dage" Og der holdt de et af de smukkeste Skibe i Liverpools Havn
tilbage for at bringe os over. Jeg ansaa det som et Mirakel; hvad

gjore I, Soskende? Jeg anerkjender Herrens Haand heri."

Den 20de April 1841 afsejlede Præsident Young tilligemed

Apostlene Heber C Kimball, Orson Pratt, John Taylor, Wilford

WoodruflT, George A. Smith og Willard Richards samt 130 Hellige

med Skibet „Rochester" Kaptejn Woodhouse. Brodrene Orson Hyde og

Parley P. Pratt bleve tilbage, den forste for at udfore sin Mission

til Jerusalem, den sidste for at præsidere over Missionen i Stor-

britannien.

Med Hjærtet fuldt af Taknemmelighed til Herren overvejede Bro-

der Brigham hvad Gud havde gjort for ham dette sidste Aar. Hvor

forandret Alting var fra den Gang de kom og nu! I Sandhed han

var berettiget til at anse det som et Mirakel.

Efter en noget stormfuld Rejse ankrede de i New Yorks Havn
den 19de Maj; de havde passeret alle Skibe, som afsejlede fra Liver-

pool samtidig med dem, ja endog Skibe, som vare sejlede flere Dage

forud.

Den 1ste Juli ankom Præsident Young og de andre Apostle, med
Undtagelse af Willard Richards og Wilford WoodruflT, hvilke aflagde

Besog i Oststaterne, til Nauvoo, hvor de bleve hjærtelig modtagne af

Broder Joseph, deres Familier og de Hellige.

En kort Tid efter deres Hjemkomst modtog Profeten Joseph

fcilgende Aabenbaring angaaende Brigham Young:

, .Sandelig, saaledes siger Herren til Dig, min Tjener Brigham,

det er ikke mere nodvendigt, at Du skal forlade din Familie som i

tidligere Tider, thi jeg har antaget dine Opofrelser, Jeg har set dit

Arbejde paa dine Rejser for mit Navns Skyld. Jeg befaler Dig der-

for at sende mit Ord ud i Verden og selv blive hjemme og siirge for

din Families Ophold fra nu af og for bestandig. Amen."
Den 16de August afholdtes der en speciel Konference i Nauvoo,

i hvilken Profeten Joseph omtalte de Pligter, som paahvilede Apost-
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lene. Han sagde, at Tiden var kommen, d^ de Tolv skulde staa næst

det forste Præsidentskab, at de skulde tage Del i alle Forretninger,

baade Kirkens og Emigranternes, at de skulde være Medhjælpere i at

udsprede Evangeliet^til alle Nationer, og eftersom de havde baaret Dagens

Byrde og Hede, skulde de nu have Lejlighed til at leve og arbejde

for deres Familier, men paa samme Tid hjælpe ham i Forretningerne,

saa at han kunde anvende sin Tid paa sine Oversættelser. Præsident

Joseph Smiths Forslag blev enstemmig vedtaget af Konferencen.

Ved sin Hjemkomst fandt Broder Brigham sin Familie boende i

en halvfærdig Træhytte, som var bygget paa en lav, fugtig Jordlod,

der var saa blod og sumpig, at da han forste Gang forsogte at ploje

den, sank Oxerne ned i Mudderet. Naar hans Tid ikke var optagen

med offentlige Forretninger, anvendte han den til at dræne og dyrke

sin Jord; han byggede ogsaa en Kostald og sogte i det Hele at

gjore det saa hyggeligt for sin Familie som muligt.

I November Maaned 1842 blev Præsident Brigham Young an-

greben af en farlig Sygdom, som syntes at skulle have Doden til

Folge. En Gang var han meget nær Doden; han kunde ikke lukke

sine Ojne, og han ophorte at aande? Da hans Hustru saa' dttte,

stænkede hun koldt Vand i hans Ansigt, men da dette ikke hjalp,

tog hun en Haandfuld Kamfer og smurte over hans Ansigt og Ojne,

men dette havde heller ingen Virkning; ikke engang en Muskel rorte

sig paa ham. Derpaa klemte hun hans Næsebor sammen, satte sin

Mund over hans og aandede saaledes Luft ind i hans Lunger; dette

satte hans Aandedræt i Bevægelse. Han havde sin fulde Bevidsthed

under alle disse Forsog, som hans Hustru gjorde for at faa ham til-

live igjen, men han var aldeles ufolsom og kunde ikke bevæge et

Lem. Hans Helbred tillod ham ikke at forlade sit Hus forend den

18de Januar det paafolgende Aar. Det var ikke Herrens Villie, at

han skulde do den Gang, thi hans Arbejde var endnu ikke fuldendt.

Den paafolgende 7de Juli rejste han i Selskab med flere af de Tolv

og andre Ældster paa en Mission til de ostlige Stater. Paa Vejen

havde han paa en af Dampbaadene en mærkelig Samtale

med en Professor fra et af de sydlige Universiteter. Den drejede

sig om et Æmne, som kun sjældent berortes i de Dage, thi det var

kan meget Faa, der kjendte Noget til det. Saratalen var saa inte-

ressant, at vi tillade os at gjengive den her. Professoren sagde til

Præsident Young:

,,Jeg har hort og læst meget om Deres Folk og Joseph Smith,

men jeg har ingen Lid til Avisberetninger, og hvis De ikke har No-

get derimod, kunde jeg onske at gjore nogle Sporgsraaal." Jeg

sagde, at jeg vilde besvare hvilket som helst Sporgsmaal saa vidt som

min Evne strakte sig.
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Han spurgte mig derpaa, om Joseph Smith havde mere end én

Hustru, hvortil jeg svarede ja. For at belyse dette Princip nærmere

spurgte jeg Professoren, om han troede paa Bibelen og Opstandelsen,

hvilket han besvarede bekræftende. Derpaa spurgte jeg ham, om han

troede, at Forældre og Born, Mand og Hustru vilde gjeukjeude hver-

andre i Opstandelsen, og om Forældre og Born vilde nære den sam-

me Kjærlighed for hverandre der, som de havde her i Livet. Han
svarede ja og sagle endvidere, at han troede, at deres Folelser vilde

blive endnu inderligere end her paa Jorden.

Jeg sagde derpaa: ,,Vi se ofte i Kristenheden, at en Mand æg-

ter en Hustru og avler Born med hende; hun dor, og han ægter en

Anden og atter en Anden, saa at der gives Mænd, der have havt

fem eller sex Hustruer, og Born med dem alle. Dette anse alle

Kristue for Ret, naar en Mand blot bar én Hustru ad Gangen. I

Opstandelsen opstaar denne Mand tilligemed alle hans Hustruer og

Born, og hvem skulle de tilhore? Om Manden blot maa beholde én,

hvilket af dem skal det saa være?"

Professoren svarede, at han aldrig havde tænkt paa Sagen i det

Lys for og sagde, at han troede ikke disse Kvinder og Born vilde

tilhore nogen Anden end den, de tilhorte i dette Liv.

„Godt," svarede jeg, „De anser jo Stedet, hvor Gud, Euglene og

de celestiale Væsener bo, som rent og helligt; vilde Herren tillade

Noget at existere i sin Nærværelse, som er ondt? Og hvis det er

ret for en Mand at have flere Hustruer og Born i Plimraelen paa

samme Gang, er det da saa urimelig en Lære, at en Mand kau bave flere

Hustruer og Bom paa samme Tid her i Livet, som Tilfældet var med

Abraham og mange af Oltidens Profeter? Eller er det mere syndigt at

have flere Hustruer paa éu Gang, end flere Hustruer efter hverandre til

forskjellige Tider?"

Han svarede: „Jeg ser ikke noget mere urigtigt i at en Mand har

flere Hustruer i dette Liv end i det tilkommende, eller i at han bar fem

Hustruer paa én Gang end paa fem forskjellige Gange. Jeg maa er-

kjende, at det er et ret Princip og overensstemmende med Bibelen, og

jeg kan ikke se noget urimeligt i det."

Ved sin Tilbagekomst havde de en mærkværdig Hændelse, i hvilken

en sekterisk Præst var Hovedmanden. Vi ville gjengive den i Præsident

Youngs egne Ord:

„Vi vare paa Rejsen fra Philadelphia til Nauvoo og rejste afvex-

lende med Dampskib og Jærnbane. Medens vi vare paa Dampskibet,

som var helt ladet med velklædte Passagerer, blev jeg tiltalt af en

Campbellitpræst, som ivrede meget for at vi skulde have en Debat an-

gaaende vore forskjellige Troesbekjendelser. Efter Passagerernes Onske

var jeg villig dertil og udviklede for dem vor Religions Principer. Det
4
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saa' ud til, at min Tale havde været tilfredsstillende for Alle, medUndta-

gelse af Campbellitprædikanten; han havde lidt et saa fuldstændigt Ne-

derlag, at han undlod at optræde til sit Forsvar. Om Aftenen kom en

halv Snes Baptistpræster ombord; de vare paa Rejsen til Pittsburg fra

en Konference. Campbellitpræsten fortalte dem, at vi vare „Mormoner,"

og ojeblikkelig blev Broder George A. Smith omringet af dem og opfor-

dret til en Debat, hvilket han afslog fordi Stedet egnede sig kun daarligt

for religiose Forhandlinger. De skjældte ham ud og sagde, at han fore-

gav at have Sandheden, men var bange for at udtale den. Han sagde,

at han var villig til at bære sit Vidnesbyrd i deres Kirke, men dette

vilde de ikke indlade sig paa. Derpaa sagde han, at de vare ikke alene

Sandhedsforuægtere, men de vare lig de Skriftkloge og Farisæerne i

Jesu Dage, idet de ikke tillode, at Sandheden blev prædiket i deres For-

samlino-er. De overoste ham med en sand Str5m af Skiældsord, talte i

Munden paa hverandre og brugte alle Slags stygge Udtryk; de udspyede

alle de dogmatiske Lærdomme og theologiske Spidsfindigheder, de vare i

Besiddelse af, og omringede ham saa tæt, at han ikke engang kunde

o-aa ned og faa sin Aftensmad. De havde spist forend de kom ombord-

Efter Aftensmaaltidet kom Broder Kimball George A. Smith til-

hjælp og sagde, at han havde været Baptist i tre Uger, men den

Gang vare Baptistpræsterne skikkelige og dannede Folk. Jeg kom

hen til dem og spurgte, hvad denne hojrostede Tale havde at be-

tyde. Baptisterne svarede, at de havde udfordret „Mormonerne" til

en Debat, men at disse nægtede at gaa ind paa samme, at de

forstode, at der havde været Spillere ombord, og at de vilde soge

at dæmpe saadan Fordærvelse. Jeg fortalte dem, at dersom der

havde været Spillere ombord, havde de passet deres egne Sager

og opfort sig som dannede Folk ; og at der ikke havde været

nogen Uorden ombord, siden vi forlede Philadelphia, undtagen at

en Campbellitpræst havde vrovlet lidt. Jeg sagde dem, at dersom

de vare Jesu Evangeliums Forkyndere, hvilket deres Opforsel ikke

havde talt meget til Gunst for, saa havde de ikke benyttet deres

Tid til at udskjælde Ældste Smith og hindret ham i at faa sin

Aftensmad, Manden havde jo ikke i mindste Maade forurettet

dem, men med sand Taalmodighed taalt Baptisternes Grovheder.

Da Passagererne horte dette, sagde de til Kaptejnen, at hvis han

ikke forbod Baptisterne at fornærme „Mormonerne", vilde de kaste

de Førstnævnte overbord. Kaptejnen adspredte dem.

Præsident Young ankom til Nauvoo den 22de Oktober 1843.

Om Vinteren efter at være kommen tilbage fra Missionen,

gik Broder Brigham Profeten Joseph Smith tilhaande i de for-

skjellige Forretninger, som paalagde ham. Brigham Young, Bro-

dreue Heber C Kimball og Willard Richards havde faaet deres
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Begavelser kort for denue Mission. Under Vinterens Lob blev han

beskikket til at være Medhjælper i at give Brodrene af de Tolv

og andre Ældster deies Begavelser. Dette var en overmaade vig-

tig Tid. Broder Joseph, dreven af Herrens Aand til at virke for

hans Værks hurtige Freraadskriden, var fyldt med Aabenbaring

og Lærdom, og meddelte Ældsterue Kundskab om mange Priuci-

per, som vare særdeles vigtige for baade dem og Verden. V/il-

liam og Wiison Law, den forste et Medlem af det Forste Præ-

sidentskab, William Marks, Stavens Præsident, og andre Ældster

nærede en stærk apostatisk Åand. De rettede alle deres Pile mod Joseph,

og Satan og haus Tjenere virkede med ti Gauge mere Kraft siden Bro-

dreue havde faaet deres Begavelse, og de stræbte Profeten efter Livet.

Under denne store Provelse var Præsident Young til stor Trost

og Hjælp for Broder Joseph. Dette var en Tid, da Joseph beho-

vede eu energisk og paalidelig Mand lig Brigham ved sin Side.

Samme Vinter stillede Joseph sig som Kandidat til Præsident-

skabet i de Forenede Stater; han publiserede sine ,, Anskuelser om de

Forenede Staters Regjeriug og Politik", og i April-Konference i 1844

tilbude tre hundrede og fire og fyrretyve Ældster sig at gaa paa Mis-

sion og udsprede hans politiske Blade blandt Folket. Disse Ældster

vare bestemte til at arbejde under de tolv Apostles Bestyrelse.

Den 21de Maj begav Broder Brigham sig i Selskab med Ældsterne

Heber C Kimball og Lyman Wight paa denne Mission. Han
og de andre Ældster vare meget ivrige i at udsprede Profeten Jo-

sephs „Anskuelser".

Den 27de Juni, den Dag da Joseph og Hyrum bleve myrdede,

var han tilligemed Broder Woodruff i Boston; da han skulde rejse

til Salem, fulgte Woodruff ham til Jærubanestationen. Om Aftenen

var hans Sind meget nedtrykt, men han vidste ikke af hvad Grund
;

han havde endnu ikke bort om den sorgelige Tildragelse i Carthage

Fængsel, og han fik ikke sikker Underretning om Josephs og Hyrums
Martyrdora forend den 16de Juli. Han opholdt sig hos en af

Brodrene i Petersboro i New Hampshire, da der ankom Brev fra.

Nauvoo om Josephs og Hyrums Dod, Den forste Tanke, der opkom
i Broiler Brighams Sind var, om Joseph havde taget Guds Riges

Nogler med sig fra Jorden. Broder Orson Pratt sad ved hans Side.

Efter en Stunds Overvejelse slog Broder Brigham med Haanden paa

sit Knæ og sagde: ,,Gud3 Riges Nogler ere fremdeles i Kirken."

Samme Dag fik han Brev fra Broder Woodrufi*, som bekræftede Pro-

fetens og Patriarkens Dod. Han rejste strax til Boston, hvor han

traf Brolreue Kimball og Woodruff". De maatte vente en Uges Tid

forend Broder Lyman Wight ankom. Derpaa afrejste de fra Boston

den 24de Juli og ankom, som tidligere omtalt, til Nauvoo den 6te August.
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FJERDE KAPITEL.

Sidney Rigdons falske Spaadomme, Udelukkelse af Kirken og senere Dod.

—En Epistel til de Hellige.—Lyman Wights, George Millers og Wm.
Marks Frafald.—Konference i Nauvoo.—Arbejdet paa Templet skrider

fremad.—Guvernor Fords Beretning.—Falske Rygter om de Hellige.—

Staden Nauvoo bliver berovet sine Stadsprivilegier.

Da Sidney Rigdon Baa', at alle hans Planer gik til Grunde, begyndte

han mere aabenlyst at vise, hvilken Aand han besad. Han begyndte

at profetere Ondt om Kirkeu, og gik endogsaa temmelig vidt i dette

Stjkke. Iblandt andre Ting, som han forudsagde, var, at der skulde

ikke blive lagt en eueste Sten mere paa Templets Mure. Han for-

udsagde dette i en Forsamling, hvor Broder Wm. W. Player var

nærværende. Da Broder Player forlod Forsamlingen, tog han to

Brudre, Archibald og John Hill, med sig, og disse i Forening lagde

en Sten paa Teruplets Mur, og saaledes var denne Profeti bleven til

Intet. I en saa kort Tid blev det bevist, at Sidney Rigdon var en

falsk Profet. Opforeisen af Tempelmurene var overdragen Broder

Player, som strax efter fik dem iærdige og under Tag.

Uagtet Sidney Rigdon saa', at alle hans talrige Forudsigelser'

vare ligesaa falske som denne, saa profeterede han lige godt, og

endog efter at de Hellige havde bosat sig i Utahs Dale spaaede han

Ondt over dem. Han vedblev sanledes at være en Fjende af Guds

Folk, indtil han d. 14de April 1876 afgik ved Doden i Byen Friend-

ship, Allegany County, New York, i en Alder af omtrent 83 Aar.

,,Register", en Avis, som udgaves i Frieudship, bemærker i Forbin-

delse med hans Dodsanmeldelse, at flere Personer fra forskjellige

Dele af Landet havde foretaget talrige Pilgrimsrejser til ham, i den

Hensigt at faa yderligere Oplysning angaaende Mormons Bogs Op-

rindelse, men han stod altid fast paa sin oprindelige Theori angaaende

denne Gjenstand, og den Fortælling, som visse Personer havde sat i

Omlob om ham, at han var nævnte Bogs Forfatter, behandlede han

med den storste Afsky og Foragt. Det glæder os at kunne sige saa

meget til Gunst for Sidney Rigdon. Indtil sin Dod bar han altid

Vidnesbyrd om Mormons Bogs guddommelige Oprindelse.

Præsident Young tilligemed de andre Apostle toge med Iver fat

paa de nye Pligter, der paahvilede dem. De vare omringede af

Fjender, og et stort Ansvar var lagt paa deres Skuldre.
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Medens Joseph levede og forte Overopsynet, havde det ikke væ-

ret nodvendigt at overholde en saa stræng Punktlighed og fuldstændig

Organisation i mange Retninger, men nu efter hans Bortgang indsaa

man, at det var nodvendigt. Biskopperne N. K. Whitney og George

Miller bleve beskikkede til at virke som Kirkens timelige Forvaltere,

og tillige blev det bestemt at foroge Antallet af de Halvfjerdsinds-

tyves Kvorumer. En Skrivelse blev udsendt til de Hellige i Nauvoo

og over hele Verden, dateret 15de August, af hvilken, vi her gjen-

give Aabningsartikelen, der lyder saaledes

:

,.Da de Hellige have dojet meget Ondt og været Ofre for ea

grusom Forfolgelse, og nu maa begræde Tabet af deres elskede Pro-

fet og Patriark, som til et Vidnesbyrd om Jesus ere faldne som Mar-

tyrer, der frivillig overgave sig til blodtorstige Mordere, der havde

svoret at ville dræbe dem, og som gode Hvrder satte deres Liv til

forFaarene, anse vi det nodvendigt at henvende os til Eder angaaende

forskjellige vigtige Gjenstande.

I have ingen Profet i Kjodet til at lede Eder; men I have

Apostle, Rom ere i Besiddelse af Kirkens Nogler, saa at hvad de be-

segle paa Jorden, er beseglet i Himmelen; de skulle præsidere over

alle Kirkens Affærer over hele Verden; de ere under den samme

Guds Indflydelse og Vejledning, og den samme Aand belærer dem om
hvad de skulle gjore; de have den Helligaands Bistand i Forvaltnin-

gen af alle Kirkens Anliggender over hele Verden, og til at opbyg-ge

Riget, som Profeten Joseph Smith har grundlagt ; men han holder

endnu Noglerne til denne sidste Uddeling og vil holde dem i al

Evighed som en Konge og Præst for Gud, og han vil forrette i

Himlene og paa Jorden og iblandt de Afdode, efter hans Befali.og,

som ham udsendte.

Lad Ingen for et Ojeblik tro, at hans Plads vil blive udfyldt af

en Anden. Kom ihu, at han staar i sit eget Erabede og vil be-

standig staa der. De tolv Apostle af denne Uddeling staa ogsaa i

deres Plads med Myndighed til at forrette, præsidere og regulere

Kirkens Anliggender og ville vedblive dermed i al Evighed.

Hvilken Daarskab, at Menneskenes Born kunne tænke for et

Ojeblik, at om en, to eller et hundrede af Kirkens Ledere bleve myr-

dede, skulde denne Kirke, der er organiseret paa en saa fuldkommen

Maade, gaa til Grunde. Brodre, vær ikke forsagte , thi om ogsaa de

Tolv skulde blive udryddede, er der alligevel Kraft og Myndighed

tilstede, som vil lede Guds Rige fremad til Triumf og Sejr. Denne

Kirke skal have mange Profeter og mange Apostle, men de skulle

alle komme i rette Tid og rette Orden, uuder deres Overopsyn, soin

have Noglerne."

Skrivelsen gav derpaa Vejledning angaaende Indsamlingen, idet
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den indstændig paalagde de Hellige, som havde Midler, at komme til

Nauvoo, nedsætte sig der og forskaffe de Fattige Arbejde samt hjælpe

til at opbygge Staden. Terapelarbejdet omhandledes og droftedes med
megen Varme, og Nodvendigheden af, at ethvert Medlem skulde be-

tale sin Tiende i dette Ojeraed, blev fremsat med stor Bestemthed.

Det var paa Tide, at denne Skrivelse blev publiseret, thi Kir-

ken bestod af en Flok, der havde tabt sin Hyrde. Joseph var myr-

det; hans Rost var forstummet i Dodens Slummer; men derfor skulde

Faareue ikke adspredes. Overalt blev Skrivelsen modtagen af de

Hellige og læst med Glæde. De vidste, at Rosten kom fra den sande

Hyrde, og endskjondt Joseph havde forladt dem, vidste de alligevel,

at den Myndighed, som han besad, endnu var paa Jorden. Dette

var til stor Trost og Velsignelse for dem.

Paa samme Tid optraadte nogle Mænd, sona sogte at lokke de

Hellige ud i Orkenen, hvor de efter Lofte skulde modtage deres Be-

gavelser. Et Rygte var sat i Omlob, at Præsident Young tilligemed

de andre Apostle stode i hemmelig Forstaaelse med disse Mænd, og

at de vare deres Medhjælpere i at udfore saa mange som muligt, og

uagtet de Tolv prædikede imod denne Udvandring i Orkenen offent-

lig, var det dog deres Onske, at Folket skulde gaa. Dette var en

meget snild anlagt Plan, ved hvilket Satan og hans Tjenere haabede

at sætte Splid iblandt Folket og forstyrre Herrens Værk. Dersom nu
Præsident Young eller nogle af Apostlene frerastode og prædikede

imod Oprettelsen af saadanne Kompagnier, og formanede Folket til

at forblive i Nauvoo, saa sagde Ophavsmændene til dette lognagtige

I^ygte: „Sagde vi ikke til Eder, at de Tolv vilde prædike imod dette

Foretagende? Det var Altsammen aftalt paa Forhaand ved vore

hemmelige Sammenkomster. I maa ikke tro deres offentlige Protest."

Ved Hjælp af saadanne Midler haabede Modstauderne at lænke

de Hellige og lede dem i Fordærvelse. Men alle disse Kneb vare

ikke i Stand til at skuffe dem, der vare i Besiddelse af Guds Aand.

Da de horte Præsident Young erklære, at det var Guds Villie, at

Folket skulde forblive i Nauvoo og opbygge Templet samt faa deres

Begavelser der, saa troede de hans Ord, thi Herrens Aand vidnede

for dem, at det var Sandhed.

En Del af Brodrene, som stod under Lyman Wights og George

Millers Ledelse, var beskjæftiget med at hugge Tommer og skjære

Brædder i Wisconsins Skove til Templets Optorelse. Disse Mænd
kaldtes derfor Skovhuggerkompagniet, og de vare de eneste Hellige,

der havde Tilladelse til at forlade Byen. Præsident Young erklærede

offentlig, at dersom Lyman Wight og George Miller ikke adlode de

Tolvs Raad, men handlede i Modstrid til disse, viKle de blive for-

domte og gaa deres egen Fordærvelse i Mode. Han forudsagde og^aa,
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i at dersom Brodrene sogte at ophoje sig selv for at faa Indflydelse,

og dersom de vedbleve at lede Folket bort fra Indsamlingsstedet for

derved at formindske hans og hans Brodres Kræfter, vilde de falde

fra og ikke være i Stand til at rejse sig mere. Denne Profeti gik

bogstavelig i Opfyldelse. Lyman Wight handlede ikke i Overens-

\ stemmelse med de hojere Authoriteters Villie, men ledede Folket paa

Afveje og i Apostasi. Han mistede sit Apostelembede, og en Anden

kom i hans Sted. George 3Iiller kom ogsaa strax efter ind paa den

samme Bane og faldt. Han tabte sit Embede og sin Stilling i Kir-

ken og dode i Lighed med Lyman Wight som Apostat.

Præsident Young og de andre Apostle vidste godt, at de Hellige

vilde blive nodte til at forlade Nauvoo og drage nd i Orkenen. Pro-

feten Joseph havde forudsagt dette, og for sin Martyrdom aabeat talt

med dem om Klippebjærgene og sagt, at de Hellige skulde finde et

Hjem og et Tilflugtssted der, hvor de skulde bo i Fred uantastet af

Pobel vældet. Det var vel bekjendt for Mange, at de Hellige skulde

drage ud i Orkenen inden ret længe, og derfor mente Nogle, at de

burde udvandre jo for jo hellere. Men det viste sig, at de havde

gjort en fejl Beregning. Det havde været meget bedre for dem, om
de vare forblevne i L videnhed angaaende denne Sag, i det mindste

for en Tid, saa de kunde vedblevet at bo tilsammen med de Hellige

og hjælpe dem at opbygge Templet og fuldende det Arliejile, som

skulde udfores i Nauvoc Disse Mennesker, der vare saa begjærlige

efter at komme ud i Orkenen, syntes at have den ()verbevisuing, at

fcrdi det var aabenbaret, at de Hellige en Gang skulde begive sig

der hen, kunde de ligesaa godt gaa strax. Men Herren har en

bestemt Tid for enhver Ting, og dersom Nogen vil udfore sin Villie

modsat hans Bestemmelser, vil man snart se, at hans Selvklogskab

forer ham vild. Menneskene skulle altid vente med Taalmodighed

til Herrens Tid kommer. Herren aabeubarede til Joseph Smith strax efter

Kirkens Organisation nogle Punkter angaaende det celestiale Ægte-

skab. Herren sagde til ham, at det var i Lydighed til hans Befa-

ling, at de Hellige i gamle Dage havde taget mer end én Hustru;

han sagde ogsaa, at hans Tjenere i disse Dage skulde faa Befaling

med Hensyn til dette Princip. Profeten modtog ikke denne Aaben-

baring som en Fuldmagt til at sætte dette Princip i Udforelse den

Gang, men var vel tilfreds med at afvente, naar det behagede Her-

ren at befale ham at ofientliggjore denne Lov; han vidste, at det var

ligesaa syndigt at udfore denne Handling, naar det ikke var befalet

af Herren, som det vilde være at sætte sig op imod dens Udovelse,

naar den en Gang blev be/alet.

Oliver Cowdery var ikke saa hengiven til Lydighed mod Guds
Befalinger. Han higede strax efter at faa en Hustru til, og tvært-



56 KIRKENS HISTORIE.

imod alle Josephs Advarsler gik han hen og tog en ung Kvinde og

levede med hende som sin Hustru tilligemed den forste retmæssige

Hustru. Dersom Oliver Cowdery havde ventet paa Guds Befaling at

sætte dette Princip i Udforelse, kunde han være bleven beseglet til

hende og levet med hende uden at komme under Fordommelse; men

at gaa frem som han gjorde, var en aabenbar Synd og var Aarsagen

til, atden Helligaandforlod hamogathan blev udelukt fra Kirken. Her-

ren vil, at Menneskene skulle ære ham og være lydige, og dersom de er-

holde hans Velsignelser, maa de ikke vandre efter deres egen Selvklogskab,

Saaledes var det ogsaa med dem, der vare saa ivrige for at

komme ud i Orkenen. Naar Herren ouskede, at de skulde drage ud

til Klippebjærgene, vilde han aabenbare det til sin Tjener Brigham,

og han skulde give dem den nødvendige Instruxtion. De havde in-

gen Ret til at begive sig ud forend Befalingen lod. Skovhugger-

kompaguiet under Lyman Wigbts Ledelse havde Tilladelse til at gaa

ud, men ingen Anden. Han vilde gaa mod Syd, men ved et Raad.

som blev afholdt den 24de August af de Tolv, blev han raadt til

at begive sig nordpaa. Lyman Wight var en haarnakket Person, og

han vilde gaa efter sit eget Hoved, uden Hensyn til Præsidentska-

bets Raad, og vi ville snart se med hvad Resultat det endte.

I det ovenfor omtalte Raad blev Ældste Wilford Woodruff valgt

til at gaa paa Mission til England ; haus Ledsagere vare Ældsterne

Dan Jones og Hiram Clark.

Sidney Rigdon var ikke i Stand til længere at dolge den Aand,

han besad. Han havde talt og gjort hemmelige Forslag i nogen Tid

med dem, dor stode under hans Indflydelse. Hans Gjerninger bleve

udforte i Morket, og han troede de vare godt forvarede; men for

Præsident Young og de trofaste Apostle var det ikke skjult; de for-

stode meget godt, hvilken Aand han var i Besiddelse af, og at han

gjorde Alt, hvad han kunde, for at forstyrre Herrens Værk. I en

Saratale, han havde med Præ-identen den 3die September, sagde han,

at han havde Fuldmpgt og Myndighed over de tolv Apostle og var

ikke afhængig af deres Raad. Samme Dags Aften havde de Tolv

en Sammenkomst med ham, og da var han i en saadan Sindsstem-

ning, at de ansaa det som deres Pligt at tage hans Kaldsbrev fra

ham. Han vilde ikke opgive det. Han sagde, at Kirken havde ikke

i lang Tid været under Herrens Aands Ledelse, og at han skulde

effen tligirjore Brodrenes Hemmeligheder. Paa denne Maade viste han

hvilken ond Aand, der beherskede ham. Profeten Joseph var, længe

for sin Dod, overbevist om, at han var en hemmelig Forræder og

Fjende; og han sagde endog i en offentlig Forsamling af Hellige, at

han vilde ikke taale ham længer; men derpaa havde Rigdon kommet

og grædt og bedet om Gjenoptagelse; nogle af Ældsterne havde lige-
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ledes bonfaldt Joseph om at optage ham igjcn/ og Joseph lod ham

derfor staa som sin nomiuelle Raadgiver.

Ved hans Ankomst til Nauvoo efter Profetens Dod var han op-

traadt som den, der burde præsidere over Kirken, eller, som han kaldte

det, være Kirkens Formynder. Offentlig gjorde han lugen Hentyd-

ning til, at han troede, Joseph var en falden Profet; thi dette, vidste

han, vilde ikke fremme hans Planer det mindste. Men nu, efter at

alle hans Intriger vare aabenbare, og Maalet for hans Ærgjerrighed

var helt forfejlet, kom hans sande Fdlelser angaaende Joseph for

Dagen, og han udfoldede paa det Klareste sin hykkel*ke og forræ-

derske Karakter. Han sagde, at Kirken ikke havde været under

Herrens Ledelse i lang Tid. Ingen Apostat, selv ikke William Law,

som var delagtig i Mordet paa Joseph og Hyrum, kunde have sagt

mere end dette.

Soudagen den 8de September sammenkaldtes Hojraadet, over

hvilket Biskop Newel K. Whitney præsiderede. Sidney Rigdons Sag

blev behandlet, og efter at en hel Del Beviser og Kjendsgjerninger

vare fremforte imod ham, blev han enstemmig udeliikt af Kirken.

Samme Forslag vedtoges senere enstemmig i den offentlige Forsam-

ling, med Undtagelse af ti Personer; og da de stemte for at antage

ham som Leder, bleve de ogsaa paa Forslag enstemmig udelukte.

Fra den Tid af begyndte Sidney Rigdon at synke dybere og

dybere i Fordærvelse. Alligevel kæmpede han for at holde sit Ho-

ved oppe saa længe som muligt. Han beskikkede Apostle, organi-

serede. en Menighed, udsendte Missionærer, og mange af disse arbejdede

med meget Held; han udgav en Avis og stred med al sin Magt mod

Kirken og dens Apostle; men al den larmende Kf^mp havde ku ns en

Virkning : Den udsamlede de Onde og Ugudelige og rensede Kir-

ken. Saaledes vil det altid gaa med Apostaterne ; de kunne ikke i

mindste Maade standse Herrens Værk eller forstyrre det, men Herren

leder Alt til det Gode.

William Marks, som præsiderede over Nauvoo Stav af Zion, hel-

dede til Sidney Rigdons Side. Uagtet han gjorde dette i al Hemme-
lighed og ikke offentligt udtalte sine Folelser, forstode de Hellige snart,

at hans Ouske og Mening var, at Rigdon burde præsidere over Kir-

ken. Det er en meget vanskelig Opgave for en Mand, der har Myn-

dighed til at forvalte et Erabede i Kiiken, at ville vildlede de Hel-

lige; de komme snart til Kundskab om, hvilken Aand han er i Besid-

delse af. Konferencen blev som sædvanlig afholdt den 6te Oktober.

Blandt Autho;iteterne, som vare nærværende, yar ogsaa William

Marks, Stavens Præsident. Han blev forkastet af en af Ældsterne*

og da der blev foreslaaet om hans Opholdelse, var der blot to Bro-

dre, som loftede deres Haand til Tegn paa, at de vilde opholde ham.
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Paa Forslag om at fratage ham haus Embede oploftede Alle paa

faa Undtagelser nær deres bojre Haand. Dette afgjorde Sagen;

William Marks mistede sin Stilling. Derpaa blev der foreslaaet at

opholde Ældste John Smith som Stavens Præsident, hvilket blev en-

stemmig vedtaget. For at vise, hvor lidt Erindringen om Joseph og

Hyrum, Profeten og Patriarken, rorte ham, ville vi blot sige, at efter

disse Mænds Mord, lejede han Hus af Joseph Smiths Enke, Emma
Smith, i don Hensigt at holde Værtshus der. De vare næppe blevne

kolde i deres Grave, og Spiseværelset var endnu plettet med deres

Blod (thi de havde ligget der for deres Begravelse), da han arrange-

rede et Bal i det samme Værelse. Da Præsident Young tilligemed

hans Raad fik dette at vide, bestemte de sig til at bruge al deres

Indflydelse for at forhindre Folket i at tage Del i dette Bal. Da de

Hellige vare bekjendte med alt dette, er det intet Under, at han ikke

blev gjenvalgt som Præsident for Staven.

Eu af de forste syv Præsidenter for de Halvfjerds, Joseph But-

terfield, blev ogsaa forkastet ved denne Konference. Han var kom-

men i Besiddelse af nogle Peuge, og dette var for meget for ham

;

Pengene vare Aarsagen til hans Fald, og det har mange Gange siden

den Tid vist sig, at de have været Aarsag til at Mange have aposta-

.seret og forsaget Herren. Ældste Jedediah M. Grant blev valgt til

at være hans Eftertræder, og det viste sig, at han var en Mand, der

var baade god og virksom; han udfyldte denne Plads, indtil han ved

Willard Richards Dod blev kaldet til at være Præsident Youngs an-

den Raadgiver.

Deune Konference var til stor Velsignelse og Belærelse. Kvo-
rumerne, i Særdeleshed de Halvfjerdsiudstyves, bleve udfyldte; flere

Hojpræster bleve beskikkede til at gaa ud til forskjellige Steder i de

Forenede Stater og forkynde Herrens Evangelium, og mange audre

vigtige Forretninger bleve droftede og satte i Udforelse. Opforeisen

af Templet tilligemed alt Arbejde, som paahvilede de Hellige, blev

ordnet med Kraft og Energi ved deune Konlerence. De Helliges

Haab og Fremtids Udsigter vare knyttede til Templet. Deres hjær-

telige Ouske og alt deres Arbejde gjaldt dets Fuldforelse. Det var

Herrens Befaling, at de skulde gjore sig al mulig Fiid for at fuld-

fore dette Tempel. I modsat Fald vilde de Ordinancer, som de Hel-

lige udfiirte for de Dode, ikke være antagelige for Herren,

Den 6te December 1844 blev den sidste og storsteaf Soj lerne oprejst

paa Templet. Der var tredive Sojler oprejste rundt Bygningen, og enhver

af disfe bestod af fem Stenblokke. Eu udgjorde Fundamentet, i den

anden var der udhugget et Billede, som forestillede Solens Opgang,

og dens Underraud var endnu under Horizonten; i den tredie Sten

var der udhugget to Hænder, holdende hver sin Basun og derpaa
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kom der andre to ovenpaa disse. Billedhuggerarbejdet paa Sejlerne

var meget smukt udfort, og da enhver af dem havde faaet sin be-

stemte Plads paa Templet, saa' det overmaade storartet og skjout ud.

Den forste Sojle blev oprejst den 23de September, og blot ti Uger

medgik til samtliges Opforelse, endskjondt Arbejderne, paa Grund af

Uveir og ^langel paa Sten, maatte ophore med Arbejdet i tre Uger.

Da det allerede var sent paa Hosten, nærede man Tvivl om at faa

dette Arbejde færdig, inden den morke Vinter kom med sin Kulde

og Sne. Men Herren begunstigede sit Arbejde med godt Veir, indtil

det var fuldfort, til stor Fryd og Glæde for de Hellige. To Timer

efter at den sidste Sojle var opfort, begyndte det at sne, og samme

Nat var det en ualmindelig stærk Kulde.

Resultatet af Profetens og Patriarkens Mord blev ikke saaledes,

som Kirkens Fjender havde ventet. De nærede det Onske og Haab,

at hele Kirken skulde blive omstyrtet ved disse Mæuds Dod; men i

Stedet derfor bleve de Hellige endnu inderligere forenede og bleve

med stor Visdom ledede af Herrens Tjenere, og det tegnede til, at

Folket vilde have god Fremgang. Da de nu saa', at Kirken blev

mere udviklet, og at der herskede Fred og Enighed blandt de Hel-

lige, at det uskyldige Blod, man havde udgydt for at omstyrte Her-

rens Værk, havde været til ingen Nytte, begyndte Fjenderne at ponse

paa andre Slidler for at fremme deres blodtorstige Hævnplaner. De

begyndte at sætte i Omlob alle Slags daarlige Rygter om de Hellige

og anklagede dem for en hel Masse oprorende Forbrydelser. Flere

Aviser vare opfyldte med falske Historier om Tyveri, Falskneri og

Mord, som Folket i Nauvoo havde begaaet; og grundet paa alle disse Logne

ogfalskeRygter bleve de HelligeOfre for det heleLands almindeligeUvillie.

Dette var netop hvad disse Niddinger onskede. De forsogte at op-

rejse Pobelbander, der skulde uddrive de Hellige fra deres Hjem;

men Tiden var endnu ikke kommen, da de Hellige skulde udjagesp

og Fjenderne vare derfor noJsagede til endnu en Tid at vente med

at se Resultatet af deres Hævnplaner.

Guvernor Ford beretter om en Hændelse, som han kom til Kund-

skab om, hvilket viser disse Klagers Karakter, som bleve satte i

Omlob om de Hellige. Han siger:

„Ved mit sidste Besog til Hancock County blev det mig med-

delt af nogle af de Helliges Fjender, at disses Tyverier tiltoge i en-

betænkelig Grad. De tilstode, at kuns faa Tyverier vare begaaede i

deres Nabolag, men at Mormonerne en Nat havde stjaalet sexten He-

ste i Nærheden af Lima i Adams County. Ved fclutningen af min

Rejse gjorde jeg en Visit til Byen Lima, og paa Foresporgsel erfarede

jeg, at ingen Heste vare stjaalne dersteds, men at sexten Heste paa en

Nat vare stjaalne i Hancock County. Denne Tyvehistorie fra Han-
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cock County blev derpaa forandret til et andet Settlement, som lig-

ger nord for Adams County."

I sin Beretning til den lovgivende Forsamling sagde han: „Ret-

færdigheden byder mig at sige, at denne Tyvehistorie er kommen mig

for Ore, og at jeg finder den at være et ondskabsfuldt Opspind. Jeg

kunde ikke finde noget storre Antal Tyve der, end i nogen anden

By af samme Storrelse, og hvis vi skulde sammenligne Nauvoo med

St. Louis eller nogen anden By i de vestlige Stater, vilde det ube-

tinget falde ud til Fordel for Mormonerne."

Aarvaagenhed var nodvendig for at forebygge de Ondes Planer

og Svig, som de stadig ponsede paa for at forstyrre de Hellige og

Herrens Værk. Præsident Young var paa sin Post. Han gjennem.

skuede alle deres Snarer og var tilligemed Brodrene aldeles utrætte-

lig i at forsvare og vejlede Kristi Hjord, som var sat under hans

Ledelse. Han revsede offentlig de civile Authoriteter i Staden for

Mangel paa Energi i Udforeisen af deres Pligter, dadlede Forældre

og Formyndere, fordi de ikke holdt Tilsyn med sine Born, og holdt

dem inde af Gaden om Natten; han sagde til Folket, at dersom de

ikke forsogte at sætte en Stopper for al den Ryggesloshed og Usæde-

lighed, alt det Tyveri, den Banden og den Udskjænkning af beru-

sende Drikke, som deres Fjender praktiserede i deres Midte, da vilde

alle disse Onder oprykke dem, og de Hellige vilde blive nodsagede

til at forlade Nauvoo, forinden de havde udfort de Ting, som Her-

ren havde befalet dem. Denne ligefremme Advarsel havde en god

Virkning. De Hellige sogte at efterkomme denne velmente Forma-

ning i alle Henseender; de holdt skarpt Kontrol over deres Familier

og beherskede sig selv i alle Maader; de sogte at udrydde alle Onder

og opretholde den almindelige Orden i Staden,

I Begyndelsen af Januar 1845 blev en Del Ældster beskikkede

til at gjore nogle korte Missionsrejser i Staten Illinois og Iowa Terri-

torium, for at forsoge paa at kuldkaste deres Fjenders onde Hensig-

ter og Planer, som gik ud paa at skabe en almindelig Uvillie blandt

Folket mod de Hellige. Vi have ovenfor gjort Hentydning til de

falske Eiipporter, som vare satte i Cirkulation om Folket i Nauvoo,

og som vare publiserede i flere af Landets Aviser. Disse falske Ryg-

ter bragte Mange til at tro, at de Hellige vare et ryggeslost og ugu-

deligt Folk, der i alle Maader var værd den Spot, Haan og Foragt,

som de maatte doje, thi Storsteparteu af Folket, der boede i de om-

liggende Territorier, havde ikke den mindste Anledning til at

faa Sandheden at vide augaaende de Sidste-Dages Hellige. Ældster-

ne , der bleve udsendte, kunde maaske rette paa denne Misfor-

Btaaelse og udrydde nogle af de Fordomme, som Folket næ-

rede mod deres Samfund. Paa samme Tid havde de Lejlighed
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til at give Enhver, som de kom i Berorelse med, korrekte Op-

lysninger med Hensyn til de Helliges Motiver og Levevis, og

paa denne Maade maaske forpurre Pobelens Planer og onde Hen-

sigter.

Omtrent paa samme Tid som Ældsterne bleve kaldte til denne

Mission; blev en Epistel publiseret af de tolv Apostle; den bkv sendt

ud til de forskjeliige Missioner i hele Verden og gjennemstrommedes

af en god Aaud; den gav en oplivende Beretning aagaaende Temp-

let og de Forventninger, man nærede om at faa en Del af det fær-

dig til den kommende Host, saa de Hellige kunde begynde at annam-

me deres Begavelser. Den indeholdt ogsaa en Opfordring augaaende

de Hellige, som vare paa 'fremmede Steder og i fremmede Lande,

der onskede at deltage saa vel i Arbejdet som i Velsignelserne ved

Templets Opforelse. Alle unge og kraftige Mænd, der vilde være be-

hjælpelige med dette Arbejde, bleve opfordrede til at komme til

Nauvoo cg forblive der under Sommerens Lob. Euhver maatte soge

at forskaffe sig selv Midler til sit Ophold, og de, som vare i Besid-

delse af Heste, Vogne, Kreaturer, Metaller, Olie, Maling og Værktoj,

bleve anmodede om at bringe det Altsammen med sig; Andre deri-

mod, som boede i den umiddelbare Nærbed af Nauvoo, bleve tilsagte

at bringe Mad med sig og opholde baade sig selv og Andre under

Tempelarbejdet.

Kirkens forskjeliige Grene bleve opfordrede til at indsende alle

de Midler, de kunde afse. Ligeledes hentydede Epistlen til, hvor

vigtigt det var for de Sidste-Dages Hellige at betale deres Tiende og

være forsigtige med deres Penge og ikke overlade dem i de mange

Bedrageres Hænder, der omgave dem paa alle Sider. Enhver skulde,

dersom han hayde Midler, hensætte disse til en eller anden sikker

Agent, der havde skriftlig Fuldmagt fra Apostlene. Denne Epistel

var af stort Værd og meget gaynlig for de Hellige, i Sænleleshed de,

som endnu ikke vare ankomne til Nauvoo. Den opmuntrede, oplyste

og belærte dem og var deres Raadgiver i alle Omskiftuiuger.

De Halvijerdsindstyves Kvorum havde opfort en meget god Byg-

ning, i hvilken de Hellige holdt deres Forsamlinger. En Konsert-

hal blev ogsaa oprettet i det Ojemed at uddanne deres Musik. En
Sal i Profeten Josephs Hus var det eneste Forsamlingslokale, som de

hayde i !Nauvoo for disse Bygninger bleve fuldendte. Hojpræsterne

mente, de vare saa talrige, at det var af stor Vigtighed for dem at

have et Lokale til deres eget Brue:; men ved deres Sammenkomst d.

26de Januar 1845 foreslog Præsident Young, at de, i Stedet for a^

bygge et Lokale til deres egen Afbenyttelse, burde afgive deres Mid-

ler til Fuldforeisen af Templets overste Del, i hvilken de kunde mod-

tage deres Begavelser. Dette Forslag blev enstemmigt vedtaget.
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Staden Nauvoos Haandfæstning var i alle Henseender meget li-

beral; den sikrede enhver Borger, som stod under dens Jurisdiktion,

Beskyttelse mod alle Pobelkomplotter og Urostiftere. Den var be-

vilget af den lovgivende Forsamling i Staten Illinois, ior Pobelho-

bene fik Overherredomme i Nauvoo og paa den Tid, da det ikke

blev betragtet som nogen Forbrydelse at vise de Sidste-Dages Hellige

den samme Retfærdighed og tilstaa dem de samme Rettigheder, som

tilkom enhver amerikansk Borger. En af Paragraferne i Haand-

fæstningen lod som folger:

„Stadens Raad befuldmægtiges herved til at handle, bestemme og

udfore alle Handlinger, som ikke ligefrem ere stridende mod Statens

Konstitution eller de Forenede Staters Bestemmelse, og gjore Alt, som

det finder er nodveudigt for at opretholde Fred og Sikkerhed i be-

meldte By."

Med denne Myndighed udgav Raadet en Bestemmelse for at fore-

bygge, at Byens Borgere bleve indviklede i ulovlige Processer.

Dersom Nogen troede, han var ulovlig anklaget, eller at hans Sag

ikke blev lovmæssigt behandlet, saa kunde han gjennem denne Be-

stemmelse ved en Habeas corpiis Skrivelse appellere sin Sag tiJ en

anden Domstol, hvor han vilde erholde den Ret, han tilkom. Denne

Bestemmelse viste sig at være nyttig, da Rettens Haandhævere sogte

paa en ulovlig Maade at arrestere Profeten Joseph Smith og bringe

ham til Missouri. Med den Myndighed, som Haandfæstningen be-

vilgede Statsauthoriteterne, fremstode disse og bevidnede, at denne

Handling var aldeles lovlos og ugyldig, at Anklagen og Arrestationen

kun var grundet paa Had og bar ikke mindste Skin af Retfærdighed;

tillige at hans Anklagere vare bestemte paa, uden at tage mindste

Hensyn til Lov og Ret, at betage ham hans Frihed, ja maaske hans

Liv. Efter at Joseph havfle været under et retfærdigt Forhor, blev

ban sat i Frihed, og alle hans Fjender stode beskæmmede.

Dette forbitrede deres Folelser. At dræbe de Hellige, at bringe

dem i Fængsel, at forfolge dem og gjore dem alt det Onde, de kunde

udtænke, liovde været deres Fornojelse i mange Aar. De havde ud-

fort alle disse onde Handliuger ustraffet, men nu bleve de forhindrede

i en Del af deres Ugjerniuger og onde Hensigter. Nauvoo havde en

Haandfæstning, Love og Authoriteter, som overholdt Ret og Retfær-

dighed O"- var en god Skillevæg mellem disse ryggeslose, onskabsfulde

Umennesker o<y deres Ofre. Den tilstod Enhver de samme Rettighe-

der. Under dens Bestemmelser havde de Sidste-Dages Hellige lige-

eaa god Ret til at nyde Liv, Frihed og Lykke, som noget andet Sam-

fund i de Forenede Stater. Dette var en ny Lære for Pobelen, og

den var saa meget mere ubehagelig, som de Hellige under dens Ju-

risdiktion havde Lov til at værne om deres Ret. Pobelen rejste sig
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ojeblikkelig og gjorde et stort Opraab imod denne Haandfæstning.

Politikerne, der altid ere rede til at ofre og forlade de gode Priuci-

per blot for at slutte sig til den store 3Iængde, troede de kunde
vinde storre Gunst ved at tage Del i Opraabet. Blot for ai vinde

nogle faa Stemmer, vare de villige til at forlade Nauvoos Indbyggere

og betage dera deres Rettigheder; de lagde ingen Hindringer i Vejen

for en hel Skare usle Niddingers Angreb, der vare langt mere gru-

somme og ubarmhjærtige end Indianerne og de vilde Dyr.

Endog Guvernoren i Illinois, Thomas Carlin, lod, i sin Å.ngest

for at give Pobelen Medhold, en Anklage anlægge mod Stadsraadet

i Nauvoo i 1842 for Udovelse af en af Retsakterne. Han sagde, det

var blot Taabelighed og Narrestreger at tro, at man kunde have
Fuldmagt til at frigive Personer, der vare fængslede, kuns fordi man
befandt sig under de Forenede Staters Haandfæstning, ja at det var

aldeles anmassende og ikke burde taales længer, at Raadet havde en

saadan Fuldmagt. Han onskede, at Joseph Smith skulde bringes til

Missouri og sagde endvidere, at ingen Domstol paa Jorden udenfor

nævnte Stat havde Ret til at domme i hans Sag. Denne Mand
kunde have vist ligesaa stor Retfærdighed ved at have sagt til en

Person, der var ved at falde blandt Rdver<=!, havde tabt Alt og netop var

undkommen med Livet: ,,De maa være rede til at overgive Dem i

disse Folks Vold, naar de igjen forlange det; thi de ere de eneste,

Bom have Ret til at raade over Deres Liv eller Dod." Han havde
saa megen Agtelse for de Banditter og Mordere, som ved Eder havde
sammenbundet sig i den Hensigt at ville dræbe Profeten Joseph, at

han sagde ved en vis Lejlighed: „Jeg har ikke den fjærueste Ide om,
at noget Menneske i Illinois og Missouri havde til Hensigt at tilfoje

Hr. Smith personlig Overlast ved Vold i nogen som helst Henseende."

Dersom Profeten Joseph havde været under Thomas Carlius Raadig-

hed, da var han, bunden paa baade Hænder og Fodder, bleven over.

ladt til den morderiske Bande i Missouri, saa at deus Tilhængere kunde
have havt Anledning til at fuldfore deres Hævn paa ham; men Staden

Nauvoos Haandfæstning var en Skillevæg, som ikke saa let kunde
nedrives.

Medlemmerne af den lovgivende Forsamling, paa ganske faa Und-
tagelser nær, vare alle enige om at smede de mest skjændige Planer

for at skade de Sidste-Dages Hellige. De gjorde Alt for at opholde

og nære de Fordomme, som vare i Omlob over hele Landet angaaende

de Hellige, og sogte i enhver Henseende at vise dem deres fjendtlige

Sindelng. Et Medlem af Senatet i Hancock County, Jacob C Davis,

var anklaget som delagtig i Mordet paa Joseph Smith og haus Bro-

d£r Hyrum i Carthage Fængsel. Der var ikke den ringeste Tvivl

angaaende hans Delagtighed i Mordet; ikke destomindre, i Stedet for
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at lade Retten have sin Gang og hans Sag blive undersogt, lod Se-

natet ham loslade af Arresten. Ingen af dem, der delloge i denne

grusomme og blodige Niddingsdaad, bleve afstraffede efter Loven.

Der maatte blive et nyt Afsnit i Verdenshistorien, dersom et Folk

forst skulde give sit Bifald til, at en Herrens Profet blev myrdet, og

siden skulde anklage"^og afstraffe Morderne.

Paa samme Maade som Joderne korsfæstede Frelseren og vare

villige til, at hans Blod kom over deres Hoveder, saa var det ogsaa

med den lovgivende Forsamling i Illinois; thi idet dens Medlemmer

satte Jacob C. Davis i Frihed, paatnge de sig en Del af Ansvaret,

der paahvilede dem, som havde udgydt Profetens og Patriarkens

uskyldige Blod. Senatets Embedsmænd tillode Davis at staa frem og

udtale sine bitre Folelser mod Indvaanerne i Nauvoo til Gunst for

Afskaffelsen af denne Bys Haandfæstning; de vare lutter Ore til denne

Morders blodtorstige Tale, Ja, det gik saa vidt, at en af Senatets

Medlemmer, John Dougherty fra Union Couaty, fremstod offentlig og

retfærdiggjorde Mordet paa Brodrene Joseph og Hyrum Smith.

Hvad kunde de Hellige vente af faadanne Embedsmænd? Det

var til ingen Nytte, at Rej)ræsentanterne fra Hancock County, Ja-

cob B. Backenstos og A. W. Babbitt, ansogte om deres Valgborgeres

Ret og appellerede til Rettens Retfærdighed angaaende at lade Fol-

ket have de samme Rettigheder som tidligere. Rettens Haand bævere

vare bestemte paa at aiskaffe Haandfæstuingen og derved betage Fol-

ket al lovlig Beskyttelse, saaledes at de nu vare prisgivne til deres

hævngjerrige Fjenders Vold, naar som helst disse onskede at an-

gribe dem.

Nauvoo var den mest blomstrende By i Illinois. Den var meget

smukt beliggende ved Bredden af Mississippi Floden, og der var de

mest lovende Udsigter til, at den, da den havde saa god Beliggenhed,

kunde have blevet en Stad af stor Betydning for Handelen, dersom dea

var bleven fredet. Da de Hellige nedsatte sig der, var det et meget

sygeligt Sted, men ved deres forenede Flid, Uholdeuhed og Enighed

blev der strax en Stad, og denne tiltog i nogle faa Aar i en meget

betydningsfuld Grad. Indbyggerne paa andre Steder i Staten, og i

Særdeleshed i Hancock og omliggende Countier saa', hvilke Fremskridt

Nauvoos Indvaanere gjorde, og dette vakte deres Misundelse. De
frygtede den voxende Magt hos de Sidste-Dages Hellige, og ved den

Ondes Tilskyndelse fostrede de misundelige Planer i deres Indre for

at hæmme og forstyrre Herrens Værk. Da en urokkelig Enighed

herskede blandt de Hellige, var deres Stemme i en Stat, som bestod af

to næsten ligestore Partier, af ualmindelig stor Vigtighed. I de Dage

bestod den herskende Politik af to Partier, Demokraterne og Whigger-

ne, og i Illinois vare de omtrent lige mange paa hver Side.



KIRKENS HISTORIE. 65

Paa uogle Steder var der blot Whigger, paa andre derimod
Demokrater. Meu ved ethvert Valg i Hancock County og ved
ethvert Generalvalg i Staten var det de Hellige, der afgjorde Val.

gene; thi det Parti, som de sluttede sig til, havde bestandig Over-

vSBgten. Dette var Aarsagen til bitre Folelser, og Misundelse og

Had opstod. Politikerne saa' den voxende og stedse tiltagende

Magt, som ikke lod sig styre, og som maaske om ikke saa ret lang

Tid vilde have ikke saa lidt at sige med Hensyn til de Forenede

Staters Styrelse, og denne Magt onskede de derfor at standse.

Dette var Aarsagen til, at den lovgivende Forsamling betog Byea
dens Rettigheder og afskaffede Haandfæstningen. Enhver anden

Stad, der saaledes var berovet sin Haandfæstning, og deus Værd
paa Grund heraf nedsat, vilde i Sandhed have folt dette Slag dybt,

men dette var ikke Tilfældet med de Sidste-Dages Hellige. Staden

Nauvoo var ikke afhængig af Haandfæstningen eller Embedsmændenes

Gunst; dens Held *og Fremgang stammede fra et ganske andet Op-

hav, og endskjondt de Hellige havde tabt Byens Haandfæstning,

vedbleve de alligevel at virke og gjore Fremgang.

Efter at Siadens Haandfæstning var ophævet, skrev deus Gene-

ralfiskal (Attorney-General), Hr. Josiah Lamborn, til Præsident

Young, i hvilken Skrivelse han hentydede til den lovgivende For-

samlings Handlemaade paa en lidet smigrende Maade. Han skrev:

„Jeg har altid tænkt, at Eders Fjender vare mere tilskyndede

af religiose og politiske Fordomme, og nærede storre Onske om Eov
og Blodsudgydelse, end at haandhæve det Gode. Idet Lovgivnin-

gen har afskaffet Eders Haandfæstning og forkastet alle Forbedringer

og Forandringer, har den ligefrem givet et Slags Samtykke til den bar-

bariske Behandling, som I have undergaaet. Eders to Repræsentanter

anvendte deres Evner til det Yderste til Eders Bedste, meu det var

til ingen Nytte, thi Folkets Hævnfolelse og Raseri var for stærk

til at blive overvunden. Det er sandelig et daarligt Skue at være

Vidne til, at Lovgivuingen i en suveræn Stat nedlader sig til at

bifalde en Popelhobs Laster, Uvidenhed og Ouskab, der altid er

rede til Mord og Opror."

Han siger endvidere, idet han refererer til Jacob C, Davis:

"Eders Senator, Jacob C. Davis, har gjort meget til at for-

bitre Medlemmernes Folelser imod Alting, der kunde være i Eders

Favor, Han, en navngiven Morder, gaar frem paa .en storartet

Maade til Trods for Loven. Dersom en 3Iormou var i haus Sted,

vilde vist ikke Senatet beskytte ham, meu han vilde enten blive

draget i Fængsel eller til Galgen, eller efter al Rimelighed blive

nedskudt af en Pobelsværm,"

En storre Modsætning kunde ikke fremsættes end den, som
5
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Hr. Lamborn lieutydede til, nemlig den Behandling, som Davis,

en Morder, nod af Senatet, og den, som en ,,Mormon" vilde have

erholdt af samme, dersom han havde været stillet i Davis's Sted og

var bleven angivet og anklaget for samme Forbrydelse, som hin

havde udovet. Enhver Person i Staden, naar han skulde domme

ærligt, vidste, at dersom en Sidste-Dages Hellig blev anklaget for

en Forbrydelse og kom under den lovgivende Forsamlings Be-

handling, da vilde der ikke blive vist ham nogen Barmbjærtighed,

men den vilde ojeblikkelig havt ham skudt eller hængt.

Hr. Lamborn skrev en anden Paragraf i sit Brev, der inde-

holdt en fortræffelig Formaning og en meget opmuntrende Profeti.

"Alt, hvad I have at gjore," sagde han, „er at leve i Stilhed,

være Lovene underdanige og forsigtige i Eders Fremgangsmaade.

Ved at omgaas Folket med Godhed og Sagtmodighed ville I

sanke gloende Kul paa dets Hoved, og I have mit Ord for, at der vil

bliye en Omvséltning til det Bedre i Folkets Karakter, som vil aldeles

omstyrte Eders Fjender. Den mere besiudige Tænker hos Folket

vil tilsidt faa Overmagten, og Himmelen vil beskytte Eder mod den

blodtortige Pobels Overfald."

Vi, som nu leve, have set Opfyldelsen af disse Hr. Lamborns

Ord. Himmelen har bevaret de Hellige mod alle deres Fjenders

Snarer og Planer og bragt dem ind i dette Land, der en Gang var

6de og forladt, og giort dem til et mægtigt og velhavende Folk.
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FEMTE KAPITEL.

stor Enighed og Orden hersker i Nauvoo trods Haandfæstningens Ophævel-

se.—Drengene i Xauvoo tage Forholdsregler for at beskytte Staden mod
ryggeslose Personer.— En ondskabsfuld Plan mod de Hellige i Yel-

rome.—Brev fra George A. Smith og John Smith.

Byen Nauvoos Haandfæstaiug blev ophævet i Januar 1845. Ved
Konferencen, som blev afholdt i April, blev Stadens Navn ved Afstem-

ning forandret til ,,City of .Joseph" (Josephs By) som en Æresbevis-

ning til Profeten. Konferencerapporten siger, idet den beskriver Sta-

dens daværende Tilstand:

„Vi have aldrig oplevet den Tid, da Folket var mere villigt til

at modtage og lytte til de givne Kaad end netop nu. Hojraadet har

blot havt en daarlig Sag under Behandling i syv Uger. Vor Ma-

gistrat har ikke været besværet i nogen Henseende. Lovene ere ikke

satte i Udlorelse paa Nogen. Enhver gjor sit Bedste og dyrker Jor-

den. Alle soge at forskaffe sig Livets Ophold paa en ærlig Maade

lige overfor deres Medmennesker; de ære Gud, Landet og dets Love.

Naar som helst nogen Trætte eller anden Misforstaaelse opstaar, da er i

Almindelighed et Ord fra den rette Kilde nok til at udjævne det

Hele uden at tiltrænge Loveue. Maa Herren altid beskytte os mod
Menneskenes Snarer og hjælpe os til at være ærlige mod hverandre,

hvilket er Kilden til indbyrdes Enighed."

Herrens Folk er ikke afhængig af menneskelige Love, for at Fred

og Enighed skal herske blandt det. Dette stadfæstedes i Nauvoo paa

den Tid, som vi nu beskrive. Lovgivningen havde afskaffet alle Stadens

Rettigheder og tilintetgjort dens Love, saa den var i en Tilstand, der

ikke var at sammenligne med andre Steder af samme Storrelse.

Dersom en anden By havde været saaledes overladt til sig selv, da

vilde det maaske havt de alvorligste Folger. Men Guds ilellige have

en fuldkommen Lov i Evangeliet, som Herren har aabenbaret til

dem. Det er af liden Betydning for dem, om de have de menne-

skelige Love eller ikke, thi de ville alligevel leve i Fred med hver-

andre og fole sig lykkelige. Trætte og Uenighed, ulovligt Indgreb i

hverandres Eettighedei-, tilligemed Tyveri og Mord, var aldeles ube-

kjendt blandt dem.

Alligevel var det nodvendigt i en saa bctydcdig Stad som Nau-

voo at have Love, der kunde beskytte Folket mod Forbrydere og
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Kjæltringe, som toge sit Ophold i den. Ved at tage de Helliges Sam-

fundsforhold i Betragtning, blev man overbevist om Overlegenheden af

deres Organisation. Evangeliet var nok til at styre og lede dem i

enhver Henseende.

Dersom en anden By paa lignede Maade var bleven rovet af sin

Haandfæstniug, vilde den maaske have faaet dannet en Slags Orga-

nisation ved at sammenkalde Folket og udvælge en Komite osv.; men
dette var ikke nodvendigt i Nauvoo, thi der fandtes en Mand, hvem
Folket saa' op til som deres Guvernor og Overste, en Mand beskikket

af Herren. Han præsiderede over tolv Apostle, der tilligemed ham
ansaas for at have Ret til at foreskrive Staden Love og Eegler. Ved
et Mode, som Præsident Young havde bestemt, ordinerede han i For-

ening med de tolv Apostle en Del Biskopper, der skulde have en

Oversigt med de forskjellige Distrikter i Staden.. Disse bleve igjen

beskikkede til at udvælge Diakoner, som skulde have Opsyn med de

forskjellige Ting, og i Særdeleshed holde Vagt; kort sagt, de skulde

være som et Politi og blandt andre Ting opretholde Fred og god Or-

den i Staten.

Mange mistænkelige Personer kom paa deu Tid til Byen og op-

forte sig fornærmende mod Folket, idet de vidste, at Stadens Haand-

fæstning var tilbagekaldt. Nogle af dem vare berygtede Forbrydere,

og det var Vel bekjendt, at de havde Oudt isinde med deres Be.

sog til Nauvoo. Men hvorledes skulde man optræde imod dem, efter-

som der ikke længere fandtes noget Politi, som havde Ket til at ar-

restere dem, og det var under Omstændighederne heller ikke raadeligt

for Folket selv at optræde aabenbart imod dem og befale dem at for

lade Byen, thi dette vilde give de Helliges Fjender nye Paaskud for

at udtage Arrestordrer og bortfore dem i Fængsel. Men Noget maatte

der dog gjores.

Det har altid været og er fremdeles en almindelig Skik iblandt

Mændene i de ostlige Stater, de saakaldte Yankees, at fremtage deres

Lommeknive og give sig til at snitte paa et Stykke Træ, naar de sam-

tale med Nogeu eller ere ved at afslutte en Handel, og ofte, naar de

have alvorlige Tanker, ledsage de denne deres Vane med en vis Flojten.

Mange af Drengene i Nauvoo havde forsynet sig med en stor Jagt-

kniv hver, og naar Staden blev besogt af Nogen, som man vidste var

en Forbryder og var kommen i en slet Hensigt, plejede nogle faa af

disse Drenge at samle sig og gaa til Stedet, hvor den forhadte Per-

son opholdt sig, og der give sig til at snitte los af alle Kræfter paa

Tagspaau, som dj i Forvejen havde forsynet sig med. Nærværelsen

af et Antal Drenge, der saaledes gjorde Brug af en stor blank Jagt-

kniv, var et Syn, som ikke kunde uudgaa en Fremmeds Opmærk-

somhed, i Særdeleshed naar Knivene kom hans egen Person udsæd-

I
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vanlig nær. Det Forste, ban gjorde, var naturligvis at træde tilbage

og sporge, hvad alt dette skulde betyde, men Drengene gave ham in-

tet Svar, hvorimod de med de alvorligste Ansigter fortsatte deres

Dont, som om deres eneste og fornemste Livsbeskjæftigelse var at

snitte og flujte.

Manden blev som ofiest meget opbragt og truede med hvad han

vilde gjore, dersom de ikke lod ham være i Fred; men dette havde

kun til Fi3lge, at Drengene flojtede lidt hojere og Knivene kom ham
noget nærmere, og naar saa oveuikjobet Di'engenes Ajital bestandig

forogedes, hvad kunde den stakkels Mand saa egentlig gribe til? Om
han var bevæbner, kunde han jo skyde, men de bestemte Udtryk,

som afspejlede sig i Drengenes Ansigt, og de blanke Knive, som de

brugte saa behændigt til at snitte med, overbeviste ham snart om; at

For.^igtighed var en god Ting, og hvem onskede forovrigt at slaas

med en Flok Drenge? Selv om en Mand kunde overmande og

prygle dem, tjente det ham ikke til nogen Ære, men dersom de deri-

mod skulde laa Bugt med ham, hvilket almindelig vilde blive Til-

fældet, vilde det jo være ham en stor Skam.

Det Værste, som nogen af disse Mennesker vides at have gjort,

naar man saaledes blev angrebet, var at bande og udstode Trusler en

kort Tid; men naar man opdagede, at dette ikke havde den foronskede

Virkning, forfojede man sig strax hen til sit Logis i Byen, om man

havde et saadaut; hvis ikke gik man som oftest i Retning af Færge-

baaden, ledsaget af hele Drengestyrken, der snittede og flojtede nok

saa lystigt, men sagde ikke et Ord. Saaledes at blive gjort til Gjen-

stand for hele Byens Latter, var ganske vist nok til at blive rasende

over, men der var Intet at gjore ved det, eftersom der fandtes ingen

Lov imod at snitte og flojte. Det endelige Resultat var, at saadanne

mistænkelige og forbryderske Personer bleve nodsagede til at forlade

Byen saa hurtig som muligt, thi de vidste ikke, hvilket Ojeblik de

vilde faa et andet Besog af Drengene.

Denne særegne Maade at befrie sig for slette Mennesker paa blev

snart almindelig iblandt Drengene, thi den Uret, som var bleven de Hel-

lige tilfqjet, laa klart for deres Forstand, og derfor iværksatte de af ganske

Hjærte den lagte Plan til at befrie Staden fra Nærværelsen af saa-

danne Mænd, hvis Formaal var at gjore Ondt og bortdrive derea

Fædre, Modre og Venner fra deres Hjem. Foruden at tjene dem til

Foruojelse, viste det sig at være et Middel, der svarede til Hensigten,

og det blev snart almindelig bekjendt i Omegnen, at mistænkelige

Personer maatte helst forblive borte fra Kauvoo, thi uagtet Stedet

havde mistet sine Stadsprivilegler og Byen havde ingen Munieipal-

Regjering,var Folket ikke aldeles hjælpelost. Drengene havde nemlig

organiseret dem selv til en Komite i den Hensigt at holde slette Men-
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nesker borte fra Byen, og den Fremgangsmaade, de brugte for at op-

naa deres Hensigt, var af en saadaa Beskaffenhed, at de ikke kunde
drages til Ansvar deriur. Under andre Omstændigheder vikle en saa-

dan Plan have været udsat for den stcirste Misbrug og havt daarlige

Folger, thi Drenge kunde jo let forene sig for ogsaa at bortdrive

uskyldige og fredelige Menuesker, men i ualraindaligo Tilfælde maa
der anvendes ualmindelige Midler, og Stillingen i Nauvoo fordrede net-

op noget Usædvanligt. jNlan har aldrig opdaget, at Drengenes Fore-

tagende havde noget Ondt til Folge.

Urolige og rænkefulde Mænd vare stadig i Færd med at udklække

Planer til de Helliges Uddrivelse fra deres Hjem. Dersom de modte

Modstand i en Retning, saa opgave de alligevel ikke deres Hensigt,

men henvendte Opmærksomheden paa andre Snedigheder. En Beskri-

velse over disse Mænds Fremgangsmaade paa et Sted vil være nok

til billedlig at fremstille deres Handlemaade paa andre Steder i Sett-

lementerne, hvor de Hellige vare bosatte. En Del Familier af de

Hellige havde, efter at være forjagede fra Missouri, nedsat sig i Nær-

heden af Lima, Adams County, Illinois- Navnet paa et af deres Sett-

lementer var Yelrome. Den 14de Februar 1845 ankom Fader Isaac

Morley, der var bosiddende i Yelrome, til Nauvoo med Underretning

om, at fem Brodre vare arresterede for Tyveri, Han meldte tillige,

at Fuldmagt var udstedt til ogsaa at arrestere ham.

Denne Arrestordre og Anklage var opfunden og sat i Værk blot

for at vække Ophidselse. Pobelen var nodsaget til at opfinde en eller

anden Historie for at besmykke deres egne Roverier og Voldsgjer-

ninger. Hvis de Hellige i nogen Henseende havde overtraadt Loven,

saa havde disse Bander havt et ligefremt Paaskud; men da dette ikke

var Tilfældet, da de Hellige hverken udiivede Mord, stjal, bedrev Hor
eller gjorde noget Andet, som var urigtigt, saa maatte deres Fjender

opsmede Logne og opstille falske Vidnesbyrd imod dem for at faa

deres skammelige Intriguer sat igjennem. Den Plan, som de havde af-

fattet for at gjennerafore denne deres Hensigt, var meget snildt anlagt.

De havde anklaget de Hellige for Tyveri. Hvis de havde kunnet be-

vist, at de vare Tyve og bekjendfgjort dette for Verden, saa havde

det været et Slags Retfærdiggjorelse for dem at udjage de Hellige fra

deres Hjem og rove deres Ejendomme. I ville maaske sporge: Men

dersom de Hellige ikke begik noget Tyveri, hvorledes kunde de bruge

en saadan Fremgangsmaade imod dem ?

Naar Menneskene opstaa i Kamp mod Sandheden og for at ode-

lægge Guds Folk, bruge de uden Betænkning de mest afskyelige og

uværdige Redskaber for at fuldfore deres daarlige Forsætter. Mod-

standeren leder dem til at tro, at de virkelig'^iore Plerren en Tjeneste

ved at handle .saaledes. Vi kunne ogsaa finde i Bibelen, at det var
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Præsterne, som forfulgte og dræbte Profeterne. De Mænd, livls For-

retning var at belære Folket om hvad de kaldte Religion, vare

Lederne ved Blodsudgydelsen af de sande Guds 'Ijenere. I Mormons

Bog ville I finde en lignede Historie. Det er troligt, at Profeten

Abinadi havde uudgaaet Baalet, dersom Folket havde faaet fulgt

deres egne Folelser. Men Præsterne opmuntrede dem til at brænde

ham og vare skyldige i, at han endte sit Liv i Flammerne.

Den Herre Jesus blev bragt til Korset ved den samme Klasse.

Hans bitreste Fjender bestode af Mænd, der pralede af deres Keligion,

af deres Dygtighed i at forrette samme og af deres Ret til at belære

Folket. De bestyrkede sig selv i, at de ved at korsfæste Frelseren, som

de kaldte en Bedrager og Lærer af en falsk Religion, forfremmede

Gudsdyrkelsen. Jesu Kristi Kirkes Historie i disse Dage er fuld af

lignede Exempler. Præsterne have været Folkets Ledere i at torfolge

de Hellige. De vare de forste og mest aktive Mænd i at opvække

Opror mod Profeten Joseph i Begyndelsen af hans Lobebane. De
vare Lederne for enhver Pobelhob, som opstod mod ham og ha.ns

Soskende, medens han levede, og have især gjort sig berygtede ved de

Helliges Uddrivelse fra deres Hjem og Ejendomme i Staten Missouri,

og ved at være blaudt den Pobelhob, som stod under en Baptist-

præsts Ledelse, der med sværtede Ansigter gjorde Indbrud i Carthage

Fængsel og myrdede Joseph, der sad der som en uskyldig, fursvars-

los Fange.

De Helliges Fjender nær Yelrome vare ikke sene i at drage For-

del at disse deres Præsters Exempler. Ondskabsfulde Mænd, hvis

Hjærter vare fyldt^ med Begjærlighed og Ouske om Rov og Mord,

kunde lettelig bestyrkes i, at det vilde være en fortjenstlig Handling

at besnære de Sidste-Dages Hellige og anklage dem som Forbrydere.

Ingen uden fordærvede og afskyelige Karakterer, over hvilke Djæve-

len maa have havt stor Magt, kunde været i Stand til at bruge eu saa

nederdrægtig Fremgangsmaade.

Planen var anlagt saaledes, at de skulde tage forskjellige Artik-

ler og om Natten gaa til de Folk, som de onskede at anklage og

skjule det paa disses Enemærker. Derpaa skulde de gjore Anskrig og

sige, at de vare bestjaalne. De skulde naturligivis henlede deres Mis-

tanke paa „Mormcnerne" og anmode Politiet om at gjore Husunder-

sogelse hos dem. „Den, som skjuler en Ting, vil letteligen finde

den." Dette er et gammelt Ordsprog, og det var ingen vanskelig

Sag for dem at finde det tabte Gods. Det var paa denne Maade at

de fem omtalte Broilre bleve arresterede for Tyveri. Denne Plan,

saa vel sora mange andre af lignende Karakter, bleye smedede i or at

faa oprejst Klage mod Brodrene saa vel paa andre Steder som i Yel-

rome. Dette var et gammelt Kneb for dem, som onskede at
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ophidse Pobelen. Ved at rejse saadanne Klager mod uskyldige

Mænd, baabede de at opvække de Hellige til Modstand mod de

lovlige Autboriteter og saaledes bevirke et Sammenstod mellem dem
og Staten. Denne Gjenstaiid blev bragt op for Raadet i Nauvoo, og

det blev derfor bestemt, at disse, som saaledes vare anklagede, skulde

begive sig paa Mission, saa at denne Vanskelighed kunde undgaas

indtil Templet var færdigt

Vi optage fiilgende Brev fra Præsident Youngs Historie, da det

klarligen viser de Folelser, der gjorde sig gjældende i Illinois angaa-

ende Joseph Smiths Mord. Tillige viser det de Helliges Folelser, at

de i stille og ydmyg Underdanighed fulgte Lovenes Gang, saaledes som
de bleve administrerede af Embedsmændene. Brevet var adresseret til

Joseph Lamborn, Generalfiscal i Illinois. Det var skrevet af Broder

George A. Smith og hans Fader John Smith:

„Ærede Herre !

Det blev os i Aften meddelt af Hr. Scott, at det er Deres Onske
som offensiv Forer i Sagen mod Generalerne Smiths Mordere, at

„Mormonerne" skulle tilvejebringe Vidner i bemeldte Rettergang. Til-

lige at Hr. Murray og McConnell havde udladt sig med, at der var

en Komite i Countiet, hvis Pligt det var at indstille Vidner ved Rets-

sagen, og at denne Komite var antaget som bestaaeude af "Mor-

moner" osv.

Nu, ærede Herre, paa de Sidste-Dages Helliges Vegne eller, der-

som De behager, paa det mormonske Broderskabs Vegne, tage vi os

den Frihed at tilmelde Dem (hvad der ofte er bleven gjentaget af os,

og er saa vel bekjendt blandt os som et Folk saavel som i hele Staten),

at denne uafgjorte Mordsag, hverken er opstaaet mellem „Mor-

monerne," eller „Anti-Mormonerne", ej heller mellem ,,Mormonerne"

og ^lorderne, men er en Sag, som angaar Staten og Forbryderne.

For at vise vor Loyalitet til vort Lands Institutioner og bevare

Fred i Landet, besluttede vi som et Folk at afvente Lovens Gang,

saaledes som den blev fort af de befuldmægtigede Autboriteter; og

denne vor Beslutning, at anerkjende Rettens Kjendelse, uden at tage

Hævnen i vore egne Hænder (hvilket Nogle frygtede for den Gang)

eller paaanke Sagens Gang, have vi strængeligen overholdt, og vi onske

fieradeles at holde fast ved den, paa det at vor Fasthed i saa Hen-

seende maa blive hædret, og Menneskene ikke skulle have Anledning

til at dadle os for Egoisme. Vi have holdt os paa vore Enemærker,

omendskjondt vi flere Gan ge ere blevne opfordrede paa det Eftertryk-

keligste til at tage Del i Sagen, og det endog af Statens Embeds-

mænd. For Exempel da Hr. McConnell var i Færd med at forberede

Forhorssagen, rejste han op til Nauvoo og ansporede „Mormonerne"

paa det Ivrigste om at optræde som Anklagere og være behjælpelige
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i at fremstille Vidner 03v. Svaret han fik var, at vi havde Intet

med Sagen at giore, men hellere onskede at staa udenfor samme; thi

vi vidste, at dersom vi vilde forsoge at bringe Morderne for Retten,

om end paa en nok saa lovlig Maade, saa vilde det af vore Fjender

blevet betragtet som en Forfolgelse eller som et Middel til at op-

vække Trætte fra vor Side^ og dette ere vi fast besluttede paa at und-

gaa, ja endog ethvert Middel, som kunde have det mindste Tegn paa

Ondt fra vor Side. Vi onske ikke at give vore Fjender eller Andre,

der ere rede til at bruge et hvilket som helt Redskab som Paaskud for

at bringe os i Besværlighed, Anledning dertil.

Vi have levet for Fred og onske den fremdeles; og da Mordet

blev begaaet, medens de Myrdede vare under Statens Beskyttelse, saa

er Alt, hvad vi forlange det, at Staten tager sig af Sagen til endelig

Dom bliver afsagt, og saaledes gjor sin Pligt ligesom vi have gjort

vor Pligt. I modsat Fald, dersom den opgiver Sagen, da ville vi i

Fred underkaste os Afgjorelsen, omendskjoudt vi vilde anse det som et

almindeligt Gode og foretrække, at Retten havde sin Gang.

Vi ere ubekjendte med saadaune Love, som tillade, at overbeviste

Mordere drive om paa Frifod Maaned efter Maaned uden at blive

arresterede, eller som, efter at være komne under Lovens Haand, kunne

efter eget Behag komme frem for Retten. Vi vide heller ikke, med

hvilke andre liguende Loye vi kunne komme i Kontakt, eller stode

an imod til vor egen Skade og Tab, hvis vi vilde torsoge at have en

Haand med i Sagen.

Det er os meddelt—hvad enten det er sandt eller falsk, det vide

vi ikke—at Retten har forbudt Sheriffen og hans Befuldmægtigede i

Hancock County at deltage i Sagens Forhandlinger, og at de Ed-

svorne vare afskedigede uden at være organiserede. Hvis dette stem-

mer overens med Sandheden, da ere vi ganske ubekjendte med Lov-

forelsen i Sagen og have aldeles Intet at sige hverken for eller imod

samme.

Ifolge Hr. McConnells indstændige Opfordring, da han kom her-

op ifjor Host, gav vi ham al den Underretning, som vi kunde op-

drive angaaende Sagen, i Haab om, at han skulde taget sig af den,

indtil endelig Dom var afsagt. Han erholdt forskjellige Optegnelser

den Gang, som han maaske er i Besiddelse af endnu, dersom han

ikke har overleveret dem, hvilket De er bedre bekjendt med end vi.

Vi have ingen andre Optegnelser, og vi besidde heller ingen ny Un-

derretning siden den Tid.

Det glædede os at hore, at Sagens Forhandlinger var overgivet

til Deres dygtige Behandling, og vi antoge, at De vilde have aflagt

os et Besog, forinden Retten var sat, men da dette ikke er sket, saa

haabe vi, at De senere vil beære os med Deres Visit, saaledes at De
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maa have den Foroojelse at blive mere almindelig bekjendt blandt

vore Borgere. Vi tro ogsaa, at Deros ærede Besog vil storligen bliye

vurderet af vor Ven General Young, med hvem vi forstaa De er be-

kjendt.

Vi skulle altid være rede til at anerkjende, hvad ret er, og ikke

give Anledning til Ophidselse, hvilket vilde være skadeligt for den

offentlige Fred.

Vi tegne os med dyb Hojagtelse Deres ærbodige

George A. Smith.

John Smith."

SJETTE KAPITEL.

Josephs og Hyrums Mordere blive forliorte og frikjendte.—Apostlene und-

gaa at blive arresterede ved at holde sig skjulte en kort Tid.—Murar-

bejdet paa Templet fuldfores.—Hojtidelighed i Nauvoo.—Brev fra Gu-

vernor Ford.—Ældsterne Spencer og Brannan besoge Guvernoren.—Skri-

velse til Præsidenten for de Forende Stater og de forskjellige Staters

Guvernorer.

Den 19de Maj 1845 begynde Forhoret over Profeten Josephs og

Patriarken Hyruin Smiths Mordere i Carthage. Richard M. Young
fra Quincy fungerede som Forhorsdommer. De Mænd, der vare ind-

stævnede for Grandjurien som Mordere, vare folgende: En Baptist-

præst (Levi Williams), Thomas C. Sharp, Redaktor af „Warsaw Signal",

Jacob C. Davis, Senator, Mark Aldrich og William A. Grover. En-

hver af dem maatte stille Kaution for et Tusinde Dollars og maatte

være rede til hvilken som helst Tid at mode for Forhoret. For at

sikre sig en Jury, som kunde svare til deres Oieraed, toge de Ankla-

gede sin Tilflugt til overordentlige Midler. De fremskaffede to ede-

lige Vidnesbyrd, som forlangte, at de Edsvorne skulde afskediges,

fordi Connty-Kommis'ionærerne, Sheriffen og hans Befuldmægtigede

havde indtegnet de Edsvorne med onde Hensigter, hvorved de An-

klagedes Liv under Forhoret vilde svæve i Fare. Dette Sporgsmaal

blev Gjenstanden for en Disput paa begge Sider; men Retten be-

stemte, at de Edsvorne skulde udstryges af Navnelisten, at Sheriffen
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tilligemed hans Befulfiraæirtigede skulde afskediges, og at Andre

skulde beskikkes i deres Sted til at udvælge en ny Jury. To Mænd
bleve af Retteu beskikkede som Valgmænd af de Edsvorne, Af 96

Mænd, der vare instævnede til at handle i denne Egenskab,- bleve 12

udvalgte, som svarede til Forbrydernes Hensigter.

De Anklagedes Skyldighed blev klarligen bevist for Retten og det

tilstedeværende Publikum; men trods de stærke Beviser iraod dem

bleve de alligevel frikjeudte af Juryen. De Hellige havde forventet

et saadaut Resultat af Sagens Gang. Ved Forsamlingen af Byraadet

i Juli Maaned stemmedes der for, at dersom Loven skulde fejle i at

domme Forbryderne til at udsone Profetens og Patriarkens Blod, da

skulde man overlade Sagen i Guds Haand til en mere retfærdig Doms
A%j6relse. Det vilde været en uhort Begivenhed, om en Profets

Mordere skulde blevet domte til at udsone deres Forbrydelse. Ea
Slægt, som tillader, at man ihjelslaar Profeterne og Guds Tjenere i

deres Midte, vil heller ikke -finde nogen Skyld hos Morderne. En af

de Anklagedes Forsvarere, Calvin A. Warren, bemærkede i sit For-

svar, at dersom Arrestanterne vai-e skyldige i Mord, saa var han og-

saa skyldig. Han bemærkede tillige, at det var Folkets almindelige

Mening, at Brodrene Smith burde uddryddes af Tilværelsen, og da

det var den almindelige Anskuelse, der dannede Lovene, saa fandt

han, at det var ingen Forbrydelse at forkorte disse Mænds Leve-

dage.

Det var en underlig Dora og Betragtning af denne Sag. Ikke

desmindre har dette være Fremgangsmaaden, som er bleven hyldet af

de Kristnes Forfolgere og Mordere gjennem alle Tidsaldre. Hvilken

Profet var vel nogensinde myrdet, hvis Mord ikke var sanktioneret

af den offentlige Mening? Endog Jesu Kristi Korsfæstelse nod et al-

mindeligt Bifald af Storstedelen af Slægten, der levede paa hans

Tid. Men dette formindsker ikke den sorte Forbrydelse i Herrens

Ojne. Han betragtede ikke Joderne som uskyldige, fordi de vare i

Besiddelse af den almindelige Mening i Udlorselseu af denne deres

blodtcirstige Gjerning. Han straffede dem som Mordere. Det var

ganske forgjæves at se op til de jordiske Authoriteter for Fuldbyrdel-

sen af Loven paa disse Forbrydere; de vilde lade dem gaa ustraffede,

men Herren vil gjengjælde dem det. De Uskyldiges Blod raabe ikke

forgjæves om Hævn, thi Staten, som frikjendte Profetens og Patriar-

kens Mordere, vil en Gang komme til at bode haardt for denne store

store Synd og Uretfærdighed. „Hævnen horer mig til, jeg vil betale,

siger Herren."

Naar hans Plævus Dag kommer over Folket, da kommer den med

en knusende Virkning; men forinden haus Vrede bliver uaost over

dem, maa de have fyldt deres Ugudeligheds Skaui.



Medens Sagerne stode saaledes, maatte Præsident Young og andre

af Apostlene skjule sig for at undgaa at blive fængslede. Politi og

andre Retsbetjente kom ofte paa Besog til Nauvoo med Fuldmagt til

at arrestere disse Mænd, men de vare aldrig heldige i denne deres

ufortrodne Bestræbelse. Arrestordren indeholdt Beskyldninger, der

vare aldeles utrolige. De tolv Apostle havde aldrig udfort det Mindste,

hvorfor de kunde tillægges saadan Skyld; men Hensigten med at ud-

stede en legal Process mod dem var baseret paa at faa dem overgivne

i Pobelens Vold, at de maatte blive dræbte i Lighed med Joseph og

Hyrum.

Den Energi, som de Hellige udviste ved Templets Opforelse, var

en Torn i Ojet paa Modstanderen og dem, der stode under hans Ind-

flydelse. De vare alle enige om at forhindre dette Arbejdes Frem-

gang. Satan hader rt Folk, som har det hellige Præstedomrae iblandt

sig, og som bygge Templer til den Allerhojestes Tjeneste. Han bruger

al sin Magt og sætter alle sine Kræfter i Gang mod et saadant Fore-

tagende. Han er vel vidende om, at ethvert saadant Guds Hus er

en Fæstning oprettet i hans Rige; og dersom et saadant Tempel

bliver fuldfort og tilladt at staa, da vil det bevirke Omstyrtningen af

hans Rige. Derfor, hellere end at have Templer oprettede, vilde han,

at Jorden skulde drukne i de Helliges Blod.

Den 24de Maj 1845 kom Præsident Young tilligemed Apostlene

frem fra deres Tilflugssted, hvor de havde holdt sig skjulte for at

undgaa Arrestation. De skulde lægge Hovedstenen paa det sydostlige

Hjorne af Tempelbygningen. Dette var en glædelig Leilighed; og

Mange vare forsamlede for at overvære Ceremonien. Kirkens Fjen-

der samt Apostater havde ofte forudsagt, at Tempelarbejdet vilde blive

standset og at det aldrig vilde blive fuldiort. Men de Hellige havde

ikke tabt Modet, omendskjondt de vare nedtrykte af Fattigdom, Syg-

dom, Angreb af Pobelhorder, og Sorg paa Grund af Profetens og Patri-

arkens Mord samt deres falske Brodres Undvigelse; ikke desmindre, de

havde overvundet alt dette; de havde sogt deres Trcist i Herren og

stolet paa ham, der havde kaldet dem til at udfore hans Arbejde, og

til Lon havde de nu den Glæde at se den sidste Sten nedlagt, som

var nodvendig til Fuldforeisen af ^lurene. Det var sandelig en Dag
for Pris og Taksigelse til Herron; og de Hellige folte, at de vare over-

flodigen belonnede for deres Flid og Udholdenhed.

Sangerae lode deres Rost hore og sang nogle af deres skjonneste

Melodier, der fyldte Alles Hjærter med Fryd og Glæde. Hornmusi-

ken, som ogsaa lod nogle af fine smukke Nu mere hore, kunde aldrig

lyde bedre og mere oploftende end netop ved denne Leilighed. Da
Præsident Young lagde Sluttestenen paa dens Plads med de Ord:

„Den sidste Sten er nu lagt paa dette Tempel, og jeg beder Dig vor
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almægtige Fader, i vor Herres Jesu Navn, at bevare os paa dette

Sted, indtil Templet er fuldendt, og vi alle have erholdt vore Begavel-

ser", udbrod alle de Tilstedeværende i et hojt Fryderaab: ,,Hosianna,

Hosianna, Hosianna til vor Gud og Lammet ! Amen, Amen,
Amen?"

Efter at have gjentaget dette Fryderaabtre Gange, kom Guds Aaud
over Folket, Glæde fyldte Alles Hjærter, og Taarer af Fryd randt uetl

ad Manges Kinder. Udraabeue til Herrens Pi is ytrede sig med sand

Varme og Inderlighed. Let var en Tilfredsiillelse for Mange, saale-

des at have Lejlighed til at udtrykke de Foklser, med hvilke deres

Hjærter saa lang Tid havde været overfyldte. I det Hele taget var

denne Scene meget hojtidelig; og vi tvivle ikke paa, at Englene saa'

ned paa den med Fryd.

Præsident Young sluttede Ceremonien sigende: ,,Saa lad dette

ske til Big, Du almægtige Gud. Dette er den syvende Dag i Ugeu
eller Jodernes Sabbat- Denne er deu Dag, paa hvilken vor almæg-

tige Fader fuldendte sin Gjerning og hvilede. Vi have fuldfort Tem-

plets Mure, og i Dag ville vi hvile fra vort Arbejde". Derpaa af.

skedigede han Arbejderne for deu Dag og formanede dem til at an-

vende den til Herrens Pris. Forsamlingen adspredtes, og Præsidenten

tilligemed hans Brodre af de tolv Apostle droge hver til sin Bolig.

I et Brev, dat. 8de April 1845, skrevet af Guvernor Ford til

Præsident Young, blev det omhandlet, at deu offentlig Mening overalt

var, at de Sidste-Dages Helliges Ledere vai*e Bedragere og Kjeltriu-

ge og at Folket vare Daarer. Lette var den gyldige Aarsag, hvor-

for de vare de Helliges Fjender og behandlede dem som Udskud, til

hvem man ikke kunde have den mindste Tillid. Ifolge deres Ansku-

elser vare Nogle narrede og Andre bedragne med Hensyn til Reli-

gionen.

„Dersom", siger Brevskriveren videre, ,,at I kunne komme paa et

Sted for Eder selv, da kunne I maaske blive overladte i Fred; meu
saa længe I ere omringede af Eders Naboer, kan ikke jeg forudse deu

Tid, naar I faa leve i Ro og Fred. Det blev mig meddelt af Ge-

neral Joseph Smith forrige Sommer, at han havde tænkt paa at ned-

sætte sig i Vesten; og fra hvad jeg horte fra ham og Andre den

Gang, tror jeg, at hvis han havde levet til denne Tid, vilde han

have sat denne sin Beslutning i Udforelse længe for nu. Jeg vil med

Glæde bruge alle mine Evner og min Indflydelse for at stua Eder bi

i denne Henseende, dersom det er Deres Folks Ouske.

Jeg vil i al Tillid raade Eder til en Ting. Kalifornieu tilbyder

en Mark for de mest storartede Foretagender, der nogensinde ere

blevne overtagne i denne Generation. Dens vidtudstrakte Feldter ere

kun sparsomt beboede af nogle faa Indianere og skrobelige Mexika-
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nere. Jeg bar ikke gjort uogen Foresporgsel med Hensyn til Egnens

mandlige Styrke eller dens Midler; men dette véd jeg, at dersom dette

Land bliver taget fra Mexiko, da er denne Stat alt for svag til at

samle Kræfter og sende derop for at gjenerobre det. Hvorfor skulde

ikke dette blive en beldig Plan for Deres Folk at udvandre till dette

Sted, tage Landet i Besiddelse, opdyrke det og grundlægge en

uafhængig Stat for Eder selv, som blot skulde være undergiven Na-

tionens Love? I vilde kunne forblive en lang Tid paa dette Sted,

forend I bleve forstyrrede ved Nærværelsen af andre Nybygder. Der-

som De skulde tage en Beslutning i denne Henseende, da burde De
uudlade at bekjendtgjore den, thi det vilde være de Forenede Staters

Pligt at forhindre Eders Udvandring. Men naar I en Gang have

passeret de Forenede Staters Grænse, da vil der ikke være nogen Fare

for Indblandning i Affærerne fra denne Kilde".

Det var ikke alene Guvernor Ford, som tilskyndede de Hellige

til dette Skridt, men der vare mange Andre af de ledende Mænd i

Nationen, som vare af den Mening, at denne Lobebane vilde været det

eneste Middel til Oplosningen af ,,Morraonsporgstnaalet", som de be-

nævnede det. De vare villige til at overlade os saa meget, vi kunde
(inske, af Mexikos Land; og Enkelte vare endog saa ædelmodige, at de

vilde overlade es Oregon, hvilken Landsdel de vilde skjæuke os for

Tiden, dersom vi blot vilde ntd&ætte os der.

Vi kom virkelig til Kalifbrnien; thi da Pionererne naaede Salt-

Eodalen, var dette Ovre Kalifornien og tilhorte Mexiko; men vi kom
med Fred og optoge Laudet uden Strid. En Batallion paa fem hun-

drede af vore Brodre bevirkede, at saa vel dette Territorium som Ne-

vada og Kalifornien kom under de Forenede Staters Flag. De vare

frivillige Soldater, som marscherede tilfods fra Council Bluffs tværs

over Kontinentet lige til det Stille Havs Kyster og erobrede alle disse

Begioner paa deres Vej. Dog de Sidste-Dages Hellige handlede ikke

efter Guvernor Fords Raad, thi de gruudlagde ikke et uafhængigt Rige

fvjr sig selv. De elskede deres Fædreland, dets Institutioner, dets

Konstitution og Love; og uagtet de havde lidt Forlolgelse og Over-

last, deres Ledere vare blevne dræbte, og de vai-e af Pobeleu blevne

drevne fra deres Hjem, saa vare de alligevel villige til at overlade Af-

gjorelsen af deres Rettigheder til Regjeringen. De gjorde derfor ikke

det mindste Forsog paa at grundlægge en Stat, som skulde styres

uafhængig af de Forenede Staters Regjering.

Ved dette Sagens Vendepunkt var det, at de tolv Apostle beslut-

tede at sende Ældsterne Orson Spencer og Samuel Braunan til Gu-

vernor Ford. Disse Mænd efterkom Opfordringen og bleve meget ven-

skabeligt modtagne. Guvernoren inf'orte dem til lorhenværede Gu-

vernor Reynolds. Brodrene havde en lang Samtale med disse Mænd,
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som paa en meget fri og utvungen Maade udtrykte sig angaaende de

Fordomme, der vare saa fremberskende blandt Befolkningen i Sta-

terne mod de Sidste-Dages Hellige.

Guvernorerne bleve ansogte om at bruge deres Indflydelse, saa vel

i officiel som i personlig Henseende, for at modvirke disse ugrundede

Fordomme. De derimod fremsatte Nodvendigbeden af at opbore med at

samles til et Sted og opponerede mod Broder Spencers Forslag, om at

udkjobe „Auti-3Iormonerne" fra Hancock County. De sagde, at det

var de Helliges politiske Indflydelse, som bavde opvakt Folkets For-

bitrelse mod dem. Ex-Guvernor Reynolds sagde, at han i offentlig

Tale havde forsogt at formindske den antagne Mening om de Helliges

mange Fejlgreb; men Folket bavde paa en raa Maade opponeret mod
ham og anklaget ham for at være en „Mormon".

Guvernor Ford bemærkede, at ban vilde ikke stole paa de bedste

Soldater i Staten, naar det gjaldt at forsvare ,,Mormonerne'*. Han
troede fuldt og fast, at de ved et Sammenstod vilde gaa over paa
Pobelens Parti, ja ban vilde ikke en Gang stole paa General Hardin.

Han anforte videre, at den Fremgaugsraaade, som Guvernor Boggs af

Missouri bavde anvendt mod Joseph Smith, var i det Hele taget ulovlig

og barbarisk. Han lovede ogsaa, at han aldrig skulde gjentage den

Uddrivelse og Forjagelse, som var bleven de Hellige til Del i Missouri.

Ved samme Leiligbed fornyedes et tidligere Lofte, om ablrig at lægge

Beslag paa Kirkens Ledere, grundet paa ulovlige Arrestordrer, og ud-

sætte dem for at blive snigmyrdede i Lighed med Joseph og Hyrum
Smith; dog paa samme Tid tillagde han, at hans officielle Indflydelse

ki:n var nominal

!

Ældste Spencer gjorde Guvernor Ford opmærksom paa, at det

var de Helliges Hensigt, saa snart som Templet blev færdigt, at op-

rette Nybygder i de fjærnere Egne af Landet, og at de vare rede

til hvilket som helst Ojeblik, dersom deres Naboer vare villige til at

afkjobe dem deres Ejendele, at sælge disse og iværksætte deres Bort-

flytning.

Den Rapport, som Ældste Spencer fremlagde for BroJrene, var i

Sandhed af et bedroveligt Indhold. Ifolge to Guvernorers Vidnesbyrd
var fri Religionsovelse—hvad Jesus Kristi Kirke af Sidste-Dages Hel-

lige angik—tilende i Illinois.

Præsident Young samt hans Brodre af de tolv Apostle kom til-

s.immen i et Raad for at drofte og raadslaa angaaende de Helliges

mislige Stilling i Hancock County. Da Konstitutionen, grundet paa
Mangel af ærlige Lov-Haacdhævere, var aldeles krafteslos til at yde
dem nogen Beskyttelse, fandt de det visdomsfuldt at skrive til de

Forenede Staters Præsident og til alle Guvernorer i Unionen, med
L^udtagelse af Missouri. Brevet lod som folder:
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,,Nauyoo, den 24de April 1845.

Til Hans Excellence James K. Polk, Præsident for de Forenede Stater.

Ærede Herre!

Tillad 03 paa et undertrykt og ilde behandlet Folks Vegne at

fremfore nogle Punkter til Deres nojagtige Overvejelse. Vi haabe, naar

det vil falde Dem belejligt, og i Betragning af denne Sags Vigtigbed,

at erholde et venligt og utvetydigt Syar paa deune Skrivelse.

Det er ikke vor Agt for Nærværende at detaj liere de mange og

haarde Forurretlelser, der ere blevne os til Del i den Nations Midte,

hvor vi vare fod te og opdragne. Storstedelen af os have i lang

Tid været loyale Borgere i en eller anden af disse Forenede Stater,

over hvilke De har Æren at præsidere, medens nogle faa Andre

blandt os blot gjore Krav paa de Forrettigheder, som tilkomme fre-

delige og lovlige Emigranter, der ere komne her til i den Hensigt at

gjore Unionen til deres fremtidige Opholdssted.

Vi sige, vi ere et undertrykket Folk. Vi have faaet privat Un-

derretning fra de hojeste Authoriteter om, at det hverken vilde

være vist eller sikkert for os at votere paa Navnelisten. Alligevel have

vi bibeholdt Stemmerettighed, indtil vore bedste Mænds Blod har

været udgydt baade i Missouri og Illinois, uden at Morderne ere

blevne straffede.

De er uden Tvivl vel bekjendt med Historien om vor Uddriveiso

fra Missouri, ved hvilken Lejlighed vore Brodre bleye myrdede i Sne-

sevis. Hundreder dode formedelst Nod og Sygdom, bevirket ved de

uhorte Lidelser, de maatte gjennemgaa. Vore Ejendomme, til Værdi

af flere Millioner, bleve odelagte, og heuimod femten Tusinde Sjæle

flygtede for deres Liv til de den Gang gjæstfrie og fredelige Egne i

Illinois. De er vistnok ogsaa bekjendt med, at Staten Illinois bevil-

gede os en liberal Haandfæstuiug, som var af uindskrænket Sukcession,

og under hvis Værn private Rettigheder ere blevne antagne. Grun-

det herpaa er her opvoxet en By, der er den storste i hele Staten,

og hvis ludvaaneres Antal udgjor omtrent 20,000.

Men den grumme Holdniug, som Staten Illinois har antaget lige

overfor dette Fulk, forbyder os at tænke, at denne Stats Hensigter ere

mindre hævugjerrige end 3Iissouris; thi den har allerede gjort Brug

af sine Soldater med de exekutive Authoriteter som Anforere til, un-

der de mest hellige Forsikringer om Beskyttelse og Sikkerhed, at

overgive vore bedste Mænd i lovlose Morderes Hænder.

Som en Slags Oprejsning for denne uhorte Troloshed, blev det os

tilkjendegivet ved de hojeste Authoriteter i Staten, at Lovene skulde

blive satte i Kraft og Morderne bragte for Retten. Dog, Blodet af

disse uskyldige Ofre var næppe borttorret af Skuepladsen for denne

Rædselsgjerning, hvor- Borgere i en suveræn Stat hayde myrdet to for-
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svarslose Herrens Tjenere, vor Profet og Patriark, forend Statens Se-

nat befriede en af Gjerniugsmændene i denne oprorende Handling fra

Fogden i Hancock County og udnævnte ham til en hæderlig Stilling

i den lovgivende Forsamling. Og de, som af Hancock Countys Hoje-

steret vare kjendte for Delagtighed i Mordet paa Generalerne Joseph

og Hyrum Smith, ere nu tilladte at gaa paa fri Fod, sogende maaske

efter flere Ofre.

For at sætte Kronen paa Udforeisen af disse blodige Gjei-niuger,

har Staten ogsaa gjeukaldt de haandfæstede Rettigheder, ved hvilke

vi maaske paa en lovlig Maade kunde have forsvaret os mod vore

Fjender. Dersom vi herefter skulde forsvare os mod Voldshandlinger,

hvad enten de komme under Skygge at Loven eller andre Skikkelser

(thi vi have god Aarsag til at forvente dem paa begge Maader), ville

vi uden Tvivl blive anklagede som Oprorere og komme til at lide

Straf; og hvis vi fortsætte at være passive og ikke gjore Noget til

vort Selvforsvar, ville vi sikkerlig omkomme, thi vore Fjender have

svoret vor Odelæggelse.

Og videre, ærede Herre, ville vi med Deres Tilladelse bemærke,

at General Joseph Smith, under hans korte Levetid, var, anklaget for

kriminelle Forbrydelser, indstævnet for Retten i dette Land omtrent

halvtredsindstyve Gange, men hver Gang blev han frikjeudt, omend-

skjoudt hans Fjender, eller rettere hans religiose Opponenter, vare

hans stadige Doramere. Og videre bevidne vi, at vi som et Folk ere

lovoverholdne, fredelige og uden Skyld ; og som Saadanne opfordre vi

Verden til at bevise Noget om os til det Modsatte. Og medens andre

mindre Byer i Illinois have havt specielle Domstole oprettede til at

domme deres Forbrydere, ere vi blevne betagne ethvert Middel, med
Undtagelse af den offentlige Magistrat, til at afstraffe Marodorer og

Mordere, som snige omkring for at tilfoje os Skade.

Vi haabe, ærede Herre, at De med disse Fakta for Dem vil uden

Ophold skrive os til, og som en Fader og Ven meddele os, hvad For-

holdsregler vi skulle tage. Vi ere Bundsforvandte i det samme store

Forbund. Vore Fædre, ja mange af os, have kæmpet og blodl for vort

Land, og vi elske dets Konstitution af ganske Hjærte.

I Israels Guds Navn og i Kraft af det forstærkede Baand mel-

lem Land og Slægt, anraabe vi Deres venlige Mellemkomst i vor Fa-

vor. Vil det være for meget for os at bede Dem sammenkalde en sær-

egen Kongres og bevilge os et Asylum, hvor vi uhindrede kunne leve

i Nydelsen af vore Rettigheder og dyrke vor Religion ? eller vil De i

en Extra- Skrivelse til Kongressen, naar denne er samlet, anbefale en

Advarsel mod alle disse grusomme Handlinger af Undertrykkelse og.

Vold, som ere blevne udviste mod dette Folk i Staterne Missouri og

Illinois ? eller vil De begunstige os med Deres personlige Indflydelse
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Og ofliciolle Rang ? eller vil De tilkjendegive Deres Anskuelser an-

gaaende det saakaldte „store Vestens Problem," nemlig om at lade

de Sid.>te-Dages Hellige nedsætte dem i Oregon, i det nordvestlige Ter-

ritorium, eller i en Egn, saa langt fjærnet fra Staterne, at ikke den

kuende Haand skal knuse alle gode Principer og udelukke alle Folel-

ser af Patriotisme hos dem ?

Ærede Herre, idet vi nu med <lybe Folelser bedende have oprakt

vore Hænder, ville vi anraabe Dem som en Fader, Ven, Patriot og

Leder for en mægtig Nation ved den amerikanske Friheds-Konstitu-

tion, ved Blodet af vore Forfædre, som have kæmpet for denne Re-

publik.s Uafhængighed, ved vore Martyrers Blod, som er bleven udgydt

i vor Midte, ved vore Enkers og Faderloses Jammmerraab, ved vore

myrdede Fædre, Modre, Hustruer, Born, Brodre og Sostre, ved Ræd-

somheden af en snarlig Odelæggelse, planlagt af hemmelige Forbund,

der soge at ombringe os, og ved ethvert kjærligt Baand, som knytter

Menneske til Menneske og gjor Livet on.-keligt, at yde os ojeblikkelig

Hjælp, at undertrykke PObelhcrredommets Voldsomheder, at anvende

Deres personlige Indflydelse til at grundfæste os som et Folk i Ud-

ovelsen af saavel vore civile som religiose Rettigheder, enten hvor vi

nu ere, eller i en anden Del af de Forenede Stater, eller paa et Sted,

bortfjærnet der fra, hvor vi, saa snart som Omstændighederne tillade

det, kunne bo i Fred og Sikkerhed.

Vi nære det oprigtige Haab, at Deres fremtidige kraftige For-

holdsregler med Hensyn til os maa blive dikterede af de bedste Folel-

ser, der kunde dvæle i et Menneskebryst, og et taknemmeligt og under-

trykt Folks Velsignelser ville til Lun herfor komme over Dem.

Vi ere med dyb Agtelse Deres lydige Tjenere,

Brigham YoukCx, -^

WiLLAKD Richards,

Orso>' Spencer,

Orson Pratt, [ Komite.

W. AV. Phelps,

Å. W. Babbitt,

J. M. Bernhisel.

Paa Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Helliges Vogne, »i

Nauvoo, Illinois.

E. S. Da flere af vore Skrivelser, afsendte fra Nauvoo Posthus,

have fejlet i at naa deres Bestemmelsessted og uden Tvivl ere opsnap-

pede af vore Fjender, sende vi nu den nærværende med et specielt

Sendebud til et andet Posthus."

De andre Skrivelser til Guvernurerne vare stilede med ganske ube-

tydelig Afvigelse i Lighed med den ovenstaaende.
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SYVENDE KAPITEL.

GuveiniJr Drews Svar.—Ældste James Emmetts mislykkede Forsog paa at lede

nogle af de Hellige i Orkenen.—Templet i Xauvoo og de tolv Apostle.

—Mordbranden i Hancock County.—Sheriflf Backenstos optræder til de

Helliges Forsvar, hvilket forbitrer Pobelen, der gjCir Forsog paa at dræbe

ham.—O. P. Rockwell frelser Sheriffens Liv.

Ældste Parley P. Pratt, der virkede som Missionrer i de ostlige

Stater, meddelte sine Brodre af de Tolv i Nauvoo, at Menneskene vare

ganske ligegyldige for al hans Prædiken. I New York vilde de hver-

ken komme til Forsamling eller annamme noget skriftligt eller mundt-

ligt Vidnesbyrd om Sandheden ; og det syntes for ham som om hans

Virksomhed som Guds Ords Forkynder var tilende i den Stad, og,

saa at sige, omtrent tilende i den hele Nation. Han tillagde : „Mine

Klæder ere rene, om Folket gaar til Fordærvelse."

Ældste Wilford Woodruff udgav tre tusinde Pagtens Boger i Liver

pool. Ved ojeblikkelig at sikre sig Forlagsretten af Bogen tilintet-

gjorde han en hemmelig Plan, som Kirkens Fjender havde lagt for at

lade den trykke og tilegne dem Forlagsretten.

Præsident Young erholdt en hoflig Svarskrivelse fra Guvernor

Thomas S. Drew i Arkansas, der tilkjendegav haus Uformuenhed i at

beskytte de Hellige i nævnte Stat. Han hentydede derimod til det Pas-

sende i at (.Mormonerne" nedsatte dem i Oregon, Kalifornieu, Nebraska,

eller paa et eller andet Sted, hvor de kunde være udenfor deres For-

folgeres Oraraade. Han var den eneste Guvernor i de Forenede Sta-

ter, som værdigede at svare Komiteens x\ppel paa Kirkens Vegne.

Guvernor Drew henviste de Hellige til Abrahams patriarkalske

Forslag til Lot med Hensyn til at adskilles, og at Lot kunde vælge

det Land, som anstod ham bedst. Brevet endte med folgende Bemærk-
ninger: „Hvis de Sidste-Dages Hellige drage til Oregon, ville de med-

bringe de Menneskekjærliges gode Onsker og Velsignelser. Dersom de

have Uret, ville deres Fejler blive udjævnede ved mange Grader af

ludrommelse; men have de Ret, vil deres Udvandring forskafle dem
Lejlighed til i passende Tid at gjore det bekjendt for hele den civili-

serede Verden."

De tolv Apostle sendte folgende Skrivelse til Ældste Wilford

Woodruff i Liverpool: ,,Det er en Del af vor Religion, at hvor som
helst vi ere, onske vi at opholde den Regjering, der vil beskjLtte os i
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Lighed med andre Borgere ; tlii Statsstyreiser ere ind forte for at blive

anerkjendte, og da England har været upartisk og behandlet os som

et Folk i Lighed med Andre, kunne vi ikke noksom anbefale Æld-

sterne tilligemed de Hellige til at vise Lydighed til Lovene og respek-

tere enhver Mand i sin Stilling. De bor i det Hele taget lægge al

Politik til Side og prædike Saliggj oreisens sande Principer ; thi i denne

Hensigt bleve de ordinerede og udsendte. Vi elske Fred og onske

ikke Strid hverken med Person eller Regiering."

Den 27de Juni kom Brodrene af de Tolv tilsammen for at faste

og bede. De Hellige i England iagttoge Dagen paa samme Maade.

Det var Aarsdagen for Joseph og Hyrum Smiths Martyrdod. Fader

John Smith og Broder George A. Smith besogte William Smith og

foreholdt ham Falskheden af den Stilling, han nylig havde tilegnet sig,

ved at erklære, at han var Kirkens Præsident-

Familien Smith var nærværende ved en offentlig Middag, som

gaves af Biskopperne paa Kirkens Vegne. Syv Enker og omtrent

halvtredsindstyve af Familien vare tilstede. Moder Smith talte til sine

Slægtninge og Andre, som overværede Sammenkomsten, i meget folel-

sesfulde Udtryk.

En Rejsende ved Navn M. B. Hobart, som havde besogt de le-

dende Stater i Unionen, og som kort for sin Visit i Nauvoo havde

hort forskjellige onde Rygter om dette Steds Indvaanere, skrev en of-

fentlig Artikel, i hvilken han bekjendtgjorde, at han der hverken havde

fundet Drukkenskab eller Uenighed. Han tilkjendegav, at der vel

fandtes to Fredsdommere, men da de ingen Processer havde at fore,

vare de nodsagede til paa anden Maade at soge deres Ophold. Uagtet

han ikke var, ej heller nogensinde ventede at blive en „Mormon,"

maatte han tilstaa, at han blandt dett^ Folk var bleven venligere be-

handlet end i nogen anden By i Unionen. Han gav ogsaa en Be-

skrivelse over Staden, over dens smukke Beliggenhed og over dens

Indbyggeres Dygtighed i Fabriksvirksomheden.

Efter Mordet paa Profeten og Patriarken sogte mange egenraa-

dige Ældster at lede de Helligo ud fra Nauvoo. Disse Ældster havde

hort Joseph Smith tale om Udvanlriugen i Orkenen og Bebyggelsen

af langtbortliggende Dele af Landet, og uden at vente indtil de bleve

sendte, paatoge de dem selv at udfore det. Fremragende iblandt disse

var Ældste James Emmet, som aldeles uafhængig og mod Præsident

Young og hans Brodres Raad ledede nogle faa Familier vestpaa.

Dette Selskab udstod mange Mojsommeligheder. Apostlene udsendte

en af deres Kvorum til at advare Broder Emmet mod at fore Faarene

ind paa Biveje og forbudne Stier. Emmet og hans Selskab folte i

deres Nod, at det var bedst at lytte til Raad og vente indtil Guds

Tjenere, der vare beskikkede som Ledere, vilde bestemme deres Lobe-
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bane. Hau veudte tilbage til Nauvoo, bekiendte sine Fejl og bad sine

Brodre om Tilgivelse.

I Sommerens Lob havde Præsident Young og Apostlene Joseph

Smiths Levnetslob under Gjennemlæsuiug. Den 15de August blev

Titelbladet til Historien skrevet, saa at SherifF Backen&tos kunde lade

det besorge til Springfield og der i Brigbam Youngs Navn erholde

Forlagsret til Bogen. Dette blev udfort, og Titelbladets Indhold gjen-

gives her : „Jesu Kristi Kirke af SidsteDages Helliges Historie til-

ligemed Herrens Lov og en Levnetsbeskrivelse af Joseph Smith, Grund-

læggeren og den forste Præsident af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages

Hellige."

Det Folgende publiseredes i „New York Sun" : „Opforeisen af

Mormon-Templet, under alle de Besværligheder, af hvilke dette Folk

ere omgivne, synes at blive iværksat med religios Euthusiasme, hvil-

ket ved den Energi, som leder enhver Ting med Hensyn til dets Fuld-

endelse, paaminder os om gamle Dage. Templet er beliggende paa den

hojeste og mest imponerende Stilling i Nauvoo og er bygget af fin

Kalksten. Det har tredive Sojler, ni ved hver Side og sex ved hver

Ende; hver af disse er paa Toppen prydet med en Kapitæl, paa hvil-

ken er udhugget et Meuneskeansigt, omgivet af Straaler, samt to Hæn-
der, holdende en Trompet. Det er 12.8 Fod langt og 88 Fod bredt ;

fra Gulvet til Taget er det 65 Fod, og hele Hojden fra Grunden til

Toppen af Spiret er 165 Fod. Dobefouten er i Gruudetagen og un-

derstottes af Oxei', udhugne i Sten. 350 Mænd ere ivrig i Færd med

at arbejde paa Bygoingen, som antages at skulle være fuldendt om li

Aar. Den vil sandsynligvis koste J Million Dollars.

Mormonernes aandelige- Anliggender bestyres ved et Raad af

Tolv, bestaaetide af folgende Personer: Brigham Young—Herrens

L5ve (The Lion of the Lord). H. C. Kimbali—Naadens Herold (The

Herald of Grace). Parley P. Pratt—Paradi-^ets Bueskytte (The

Archer ofParadise). Orson Hyde—Israels Oliekvist (The Olive Branch

of Israel). Willard Richards—Rullernes Bevarer (The Keeper of the

Rolls). John Taylor—Rettens Stridsmand (The Champion of Right).

William Smith—Den patriarkalske Jakobs Stav (The Patriarchal

Jacob's Stafi"}. Wilford WoodrufF—Evangeliets Banner (The Bauner

of the Gospel). George A. Smith—Sandhedens Arkitrav (The Eutab-

lature of Truth). Orson Pratt—Filosofiens Viser (The Guage of Phi-

losophy.). John E. Page—Solskiven (The Suu-dial). Lyman Wight

—Bjærgenes vilde Væder (The Wild Ram of the Mountains).

Deres eneste fælles Ejendom er Templet. Mormonerne ere flitttigej

gode Landmænd, avle Hvede i Overflod og ere nu beskjæftigede med
Fabriksvæsenet. Det hele Samfund maa med Hensyn til deres sær-

gne og enkelte Troessætninger anses som et mærkværdigt Folk, og i
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de kommende Tidsaldere vil vistnok deres Tempel, lig Ruinerne af

Palenque, flaa Beskueren med Forundring, og Historien vil da ikke

være i Stand til at forklare, hvilket Folkefærd havde deres Gudsdyr-

kelse der."

Præsident Young dromte, at han saa' Broder Joseph Smith, som bad

ham ikke at haste. Denne Advarsel blev given tre Gange.

Den 18de August begyndte man at mure med Mursten paa Grund-,

muren til "Nauvoo Hus, og den 23de rejstes Kuppelen paa Templet.

Præsident Young sammenkaldte et Raad af sine Brodre, hvor der

blev bestemt, at tre tusinde haardfore Mænd skulde udvælges til i For-

aaret med deres Familier at rejse til Ovre-Kalifornien.

Tidlig i September Maaned begyndte den mindeværdige Mordbrand

i Hancock Couuty. Den heldige Fremgang ved Opforelseu af Temp-

let tilligemed de hurtige Fremskridt ved Nauvoo Hus syntes at have

opægget de Helliges Naboer. Anti-Mormonerne, som vare komne til

Kundskab om, at Joseph og Hyrum Smiths Mordere vare frigivne, at

Nauvoos Haan Ifæstning var gjenkaldt og at de Hellige stode ligesom

udenfor Lovenes Beskyttelse, lode ikke vente paa sig med at udove

deres Vold.sgjerninger. I Lima og Yelrome satte de Ild paa Huse og

Kornstakke, og skjode paa Broder Clark Hulet og Broder Durfees

Born.

Da di-^se Tidender naaede det Forsts Præsidentskab, sendte de

Bud lil Folket med det Raad, at de skulde forsoge at faa deres Ejen-

domme solgte til Pobelen, sende Kvinderne og Bornene snarest mulig

til Nauvoo, og lade Mændene blive tilbage for i al Stilhed at bevogte

Pobelens Foretagender. I et Brev til Forstanderen for Yelrome Gren

anlorte Præ.<ident Young folgende: „Vore Fjenders Hensigter ere at

opvække Modstand nok til en almen Forbitrelse mod os ; men det er

bedst, at vi tage Vare paa vore Familier og vort Korn, og lad dem
saa opbrænde vore Huse." Ifolge Præsidentens Raad tilbode de Hel-

lige i Yelrome Pobelen alle deres faste Ejendomme til Salg, med Und-
tagelse af Kornet, som de tiltrængte til Brod. I Betaling vilde de

modtage Kvæg Vogne og andre Ting, som' kunde anvendes til at for-

flytte deres Familier. Dog alligevel vedblev Forfølgelsen med den

mest djævelske Haardnakkethed. Der gjordes Opraab til Mændene i

Nauvoo om at være medhjælj)elige og drage ud med deres Heste og

Yogne til at udfri de Hellige, som levede i de afsides Settlementer,

der vare mest udsatte for Pobelens grusomme Fremfærd. Som Svar

paa dette Opraab bleve strax 135 Vogne udsendte. Imidlertid varJ.

B. Backeustos, Sheriff for Countiet, som ved flere Lejligheder havde

vist sig som en Ven af de Hellige og var tilbøjelig til at bevare Fred,

i Færd med at gjore Alt i hans Magt for at dæmpe Pobelvoldsomhe-

derne, der vare blevne saa fremherskende. Og det som mere var, han
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rejste ned til "NVarsaw og sogte at tilvejebringe en væbnet Magt til at

forhindre Mordbrændingen, meu han var ikke i Stand til at faa ea

eneste Mand til at understotte sig.

Omtrent ved^deu Tid blev Biskop George Miller sat i Carthage

Fængsel, anklaget som Oprorsstifter. En Politiembedsmand kom ogsaa

til Nauvoo med Arrestordre mod Præsident Young og de tolv Apostle.

De vare anklagede for at have uudersstottet og ophidset Joseph Smith

i hans forræderske Anslag mod Staten, for at være Ledere for Nauvoo-

Legionen, for at have ojDfort et Arsenal, for at have været i Besid-

delse af Kanoner i Fredstid, for at have afholdt private Raadsfor-

samlinger i Nauvoo og for at have fort Korrespondance med India-

nerne. Politimanden forlod imidlertid Byen uden at arrestere Nogen.

SheriffBackenstos skrev til Præsident Young fra Carthage deu 15de

og raadede ham til at orixauisere eu Trop paa to tusinde vel bevæb-

nede Mænd, hvilke skulde være færdige for ojeblikkelig Tjeneste, waar

han forlangte dem. Han tillagde endvidere, at han efter al Sandsyn-

lighed ikke kunde vente nogen Bi-tand fra de saakaldte
, ,.Jack"-Mor-

moner. Navnet ,,Jack-Mormon" var i de Dage tillagt Personer, som

stode udenfor Kirken, men som ikke desmindre vare venlig sindede

mod de Hellige.

Ojemedet for Præsilent Youngs Fremgangsmaade var at dæmpe
Ophidselsen blandt Folket, saa at de ikke skulde have nogen gvidig

(irund for deres Voldshan Uiuger, thi han ouskede, at hele Verden

skulde se, hvem der vare de vii'kelige Angribere. For ikke at be-

virke Ufred, og som et Middel til at bevare Sikkerhed og god Orden

for den nærværende Tid var det, at han ifolge Pobelens Ouske gik

ind paa at forlade Staten ved Foraarets Begyndelse. Og dog paa

samme Tid havde de Hellige iagttaget Lovene, hædret Konstitutionen

og gjort mere for at udvikle Statens Hjælpekilder end alle deus andre

Indvaauere tilsammen.

Men uagtet de Helliges farlige Tilstaud og den fortsatte Hærjen

.af deres Fjender i de nærliggende Distrikter, vedbleve alligevel Folket

. i Nauvoo at bygge paa Templet, bestemte paa at opfore det uuder

endog de mest kritiske Omstændigheder. Taarnet og Spiret bleve

fuldtorte i September, og Forberedelser gjordes for at afholde Oktober-

Konferencen i Templet. Og i Sandhed, de vare saa ængstelige for at

faa det færdigt, at det blev besluttet, at alle Tommermænd, som kunde

opdrives, skulde ojeblikkelig sættes i Arbejde, medens Andre skulde

hjælpe til ved Hostningen og andre Arbejder.

Pobelens Forfolgelser vare ikke alene indskrænkede til Medlem-

merne af Kirken; men de, som begunstigede de Hellige og duskede,

at de skulde have deres Rettigheder, maatte ogsaa fole dem. Sheriff

Backenstos, ovenfor omtalt som venligsindet mod de Hellige, kom ri-
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dende til Nauvoo deii 16de September i stor Hast og meget opror t.

Den foregaaende Dag var han afPobelen bleven uddreven fra sit Hjem
i Carthage, fra hvilket Sted han havde flygtet til Warsaw og sogt

Skiul for Natten. Der var han kommen til Kundskab om, at Pobelen

vare meget forbitrede paa ham for hans Forsog pa£^ at hindre dem i

deres Mordbrænderier, og at de havde besluttet, hvis muligt, at tage

hans Liv; de havde endog lagt en Plan til at overfalde og myrde ham
paa Vejen til Nauvoo. Ved hans Opbrud den folgende Dags Morgen

fik han en Mand til at ledsage sig et Stykke paa Vejen. Sherif-

fen havde netop skilt sig ved sin Ledsager, da han bemærkede en

hel Pobelskare, som forfulgte ham tilhest; og uagtet han (kjorende i

en Enspændervogn) drev sin Hest fremad af al Kraft, kom de ham
bestandig nærmere, og en af dem, som red den rappeste Hest, vilde

uden Tvivl have naaet ham, havde ikke hans Hest styrtet. Pobelen

forsogte nu at afskjære ham Vejen og vandt saa hurtig Terræn, at

de vare kun tre hundrede Alen fra ham, da han modte O. Porter

Rockwell og John Redden, der vare i Færd med at forflytte syge

Familier fra de afbrændte Distrikter til Nauvoo. Da de saa' She-

rifien komme kjorende ned ad Bakken og henimod dem med en

saadan forfærdelig Fart, anraabte de ham og spurgte, hvad der var

paa Færde. Han berettede, at han blev forfulgt af Pobelen, og befa-

lede dem til i Statens Navn at yde ham Beskyttelse. De svarede,

at de vilde gjore saa, da de vare vel bevæbnede. Sheriffen, som

herved fik Mod, vendte sig mod den forfolgeode Skare, hvem han be-

falede at standse; dog da de ikke viste sig tilhojelige til at adlyde

Befalingen, men vedbleve at nærme sig, aabenbart bloiitorstige, og tillige

toge Sigte paa ham, befalede han O. Porter Rockwell at skyde.

Denne tog Sigte paa den forreste af Forfolgerne, og samtidig med
Knaldet af Geværet faldt Rytteren af Hesten, Hans Kammerater

standsede Forfolgelsen for at tage Vare paa den Faldne, og Sheriflfen

fortsatte uhindret videre.

Det var ganske indlysende, at O. Porter Rockwell havde frelst

Sheriffen, da den blodtorstige Pobel, som forfulgte ham, uden Tvivl

var bestemt paa at tage hans Liv. Havde han nægtet at efterkomme

Sheriffens Forlangende om Beskyttelse, vilde han, uden at sige for

meget, have vist sig som en fejg Usling. Snart efter kom man i Nau-

voo til Kundskab om, at den Mand, som Rockwell havde skudt og

dræbt, var en vis Franklin A. TVorrell, en af de Sidste-Dages Hel-

liges raest bitre og uforsonlige Fjender i hele Landet. Den samme
Worrell var Befalingsmand over Vagten i Carthage Fængsel, da Joseph

og Hyrum Smith bleve myrdede, og siden efter et Vidne, da deres Sag

var under Behandling. Blandt andre Sporgsmaal, som den Gang bleve

ham forelagte, blev han ogsaa spurgt, om Fængselsvagteu, som stod
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under hans Kommando, havde havt deres Geværer ladede med lost

Krudt eller med Kugler. Han nægtede at besvare dette Sporgsmaal,

og angav som Grund, at han ikke kunde gjore saa, uden at anklage

sig selv. Paa den Maade bevistes dtt af hans egen Tilstaaelse, at om-

endskjondt han ikke var den virkelige, saa var han dog den indirekte

Deltager i dette Mord.

OTTENDE KAPITEL.

Sheriff Backenstos' Bekjendtgjurelse.—De adspredte Hellige flygte til Xauvoo.

—De Helliges Forslag til Pubelen om at forlade Staten.—Sherifl' Backen-

stos' Besog til Carthage raed en væbnet Styrke.—Hans Forsog paa at ad-

sprede Pobelen.—Femten af Kirkens ledende Mænd arresteres, forhores

og frikjendes i Carthage.—Forbitrelse mod de Hellige i Maconib.—Gene-

ral Hardin bestiger Xauvoo med 400 Soldater.

De Helliges Lidelser under de Forfolgelser og Gjenvordigheder,

som de maatle gjennemgaa, vare ubeskrivelige. Mange af dem, hvis

Hjem vare odelagte, og som paa denne Maado vare berovede Livets

Bekvemmeligheder og hojeste Fornodenheder, bleve syge, og vare, om
de end havde været tilbojelige til at gjore nogen Modstand, aldeles

uskikkede dertil. Ej heller vare de Stærkere og Karske i Almindelig-

hed i en saadan Stilling, at de vel kunde tage til noget kraftigt

Selvforsvar mod en saa ubarmhjærtig Pobels Vold.^handlinger. Mange
af dem, der aldrig forhen havde været i Felten, vare aldeles ubekjeudte

med Brugen af Skydevaaben, hvilke ogsaa vare faa og af en temme-

lig underordnet Slags.

Sheriff Backenstos lod ojeblikkelig efter sin Ankomst til Nauvoo
en anden Bekjendtgjorelse udgaa blan^lt Indyaanerne i Hancock og

omkringliggende Provinser, i hvilken han opregnede de skjændige og

blodige Ugjerninger, som bleve uddvede af Pobelen gjennem hele Han-
cock County, beskrev sin egen livsfarlige Undvigelse fra de rasende

Mænd, som havde forfulgt ham, befalede Pobelen og Voldsmændene
til at adsprede sig og ophore med deres Voldsgjerninger, og befalede

alle haardfore Mænd i hele Countiet til at væbne dem paa bedste Vis

og forsvare deres Liv og Ejendomme. Som en Efterskrift til d^nne

Bekjendtgjorelse tillagde han

:

„Det fortjener at bemærkes, at det mormonske Samfund har hånd-
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let med mere end almindelig Overbærelse, idet de ere forblevne fuld-

kommen rolige, uden at gjore Modstand, da deres Huse, Kornstakke

osv. bleve opbrændte lige i deres Nærværelse. De have været over-

bærende, indtil Overbærenhed ikke læugere er en Dyd. Den beryg-

tede Oberst Levi Williams, som er Auforer for Piibelen, har udkom-
manderet Militsen i den Brigade, som indbefattes i Hancock, McDonough
og Schuyler Countier, men det torventes, at iogen god Borger vil ud-

gaa for at yde hverken ham eller nogen Anden Bistand til Omstyr-

teisen af vort Lands Love ; og det er ganske vist, at ingen god Borger

vil sætte over Mississippi-Floden i den Hensigt at bistaa Voldsmændene."
Det forste Præsidentskab fremrørte for de Hellige Nodvendigheden

af at være aarvaixgiie, saa at ikke Pobelen uforvarende skulde komme
over dem. Deres Kvinder og Bo ru samt alt deres Forraad, skulde,

dersom de ikke vare i Stand til at forsvare dem, saa hastig som mulig

flyttes til Nauvoo. I denne Stad blev der organiseret en Komite af

fem Mæud, som skulde underhandle med Pobelen, ansoge om Fred og

love dem, hvis de vilde ophore med deres Ugjerniuger, deres lovstri-

dige Processer og andre Forfolgelser, og lade de Hellige have den

nodvendige Tid cg Fred til at forberede dem, at de vilde forlade Staten

til Foraaret. Eq B-kjendtgjorelse, undertegnet af det Forste Præsident-

skab samt flere af Kirkens ledende Ældster, blev derpaa udstedt. Den
blev adresseret til Oberst Levi Williams og Pobelkompagniet, for hvil-

ket han antoges at være Leder, og indeholdt Navnene paa de Mænd,
der vare beskikkede som Komite, samt gjorde dem bekjendt med de

Helliges Forslag om at forlade Staten. Svar onskedes enten ved Skri-

velse eller ved Komiteen, som skulde underhandle med dem. To Dage
efter at denne Bekjendtgjorelse var udstedt ankom A. B. Chambers,

Kedaktor af „Missouri Republican", til Nauvoo og anforte, at hans

Hensigt var at forebygge Odelæggelsen af Ejendomme og personlig

Lidelse, som uden Tvivl vilde finde Sted, hvis ikke tilfredsstillende

Forholdsregler bleve tagne. Han medbragte Navnene paa Levi Wil-

liams og sex Andre, der vare valgte som en Komite for Anti-Mormo-

nerue i Warsaw og den Stads Naboskab til at mægle Fred. Det syn-

tes som om Mange, der havde læst det Forslag til Forlig, som var

adresseret til Pobelen, yare vel tilfredse med Vilkaareue, medens mange

Andre derimod vare ligesaa forbitrede mod dens Bestemmelse, fordi>

som de paastode, at de bleve betitlede som Pobel. At bifalde en saa-

dan Titel, tænkte de, vilde være det samme som ligefrem at tilstaa,

at de vare blandt dem, som havde været Deltagere ved Opbrændeisen

og Odelæggelsen af de Helliges Ejendomme
Om Aftenen (den 16de) samlede Sherifi* Backenstos, som nærede

stor Angest for sin Families og Andres Skjæbne i Carthage, en be-

væbnet Styrke, med hvilken han drog til nævnt <? By for at befri dem
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for Pobelens grusomme Magt. Angaaende dette Tog ville vi gjengive

hans egne Ord

:

,,Ved vor Nærmelse til Byen bleve vi skudte paa af nogle af

Pobelen, som dog øjeblikkelig lobe deres Vej. Det gaar mig til Hjær-

tet, naar jeg tænker paa, i hvilken rædsom Tilstand jeg fandt min

Familie. De vare i Hænderne paa en Bande sorthjærtede Skurke, der

vare skyldige i alle de Forbrydelser, som vore Love kunne opvise.

* * * De andre Familier, so*m jeg var bestemt paa at frelse, vare alle

flygtede, med Uudtagelse af Fru Deming, Enke efter General Deming.

Haabende at hendes Mands nylige Dtid vilde dæmpe Forbitrelsen mod
hendes Familie, tænkte hun at undgaa deres* Hævn. Efter at være

komne ind i Byen saa' vi Personer, som lobe omkring i Gaderne med
brændende Træstykker. Da vi antoge, at deres Hensigt var at sætte

Ild paa deres Huse for siden at beskylde os derfor, toge vi ojeblikke-

lig Forholdsregler for at forhindre dette og truede alle dem, som del-

toge i denne Ildsj)aasættelse, med Sværdet."

Næsten hver Time bragte nu Beretninger til Nauvoo om nye og

grusomme Odelæggelser, forovede af den lovlose og blodtørstige Pob^l

i de hærjede Distrikter. Postmestrene i Warsaw og Carthage samt

Kassereren og Assessoren i Hancock County, som boede i Carthage,

bleve med Vaabenmagt forjagede fra deres Hjem, og den ene af dem

havde kun en halv Minut til Forberedelse for sin Afrejse. Disse Mænd
vare ikke Medlemmer af Kirken ; men Pobelen bare Had til dem,

fordi de vare Modstandere til deres afskyelige Bedrifter. De vare

Mænd af god Karakter, samt vare almindelig agtede af alle Klasser,

indtil Forfølgelserne begyndte. En Vildheds og Galskabs Aand syn-

tes at være kommen over en stor Del af dem, som vare benævnede

Anti-Mormoner, og de skyede ikke tilbage for hvilken som helst Ugjer-

ning, naar de derved b'ot kunde bringe Hævn over de Sidste-Dages

Hellige og faa dtres ondskabsfulde Hensigter satte i Udforelse. De
vare vel vidende om, at de Gjerninger, de udøvede, vare lovlose, og

derfor sogte de saa meget som mulig i alle Tilfælde at undgaa Opda-

gelse. Naar de vare i Færd med Ildspaasættelse, havde de i Almin-

delighed Heste staaende i Nærheden, paa hvilke de i Nodsfald kunde

undvige.

Da SherifF Backeustos havde faaet sin Familie velbeholden paa

Vejen til Nauvoo, fortsatte han tilligemed sin lille Styrke videre til

Warsaw, men da han paa Marschen der ti! kom til Kundskab om, at

Pøbelen var i Færd med at afbrænde Huse paa et Sted ved Navn
Bear Creek, rettede de strax deres Skridt i en Retning, hvor de saa'

Røg opstige. Da de kom i Nærheden af Brandstedet, delte de dera i

smaa Afdelinger og forsogte paa denne Maade at omringe Mordbræn-

derne, men disse opdagede de:n og satte ojeblikkelig afsted saa hur-
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tigt, som Hestene kunde bære dem. Sheriffen befalede sine Mænd at

forfolge og arrestere dem, hvis muligt, og hvis de ikke vilde lade dem
arrestere, da at nedskyde dem. Hans Ordre blev efterkommet, og Fol-

gen var, at to af de Flygtende bleve dræbte, og Andre antoges at være

saarede. Dette var, som senere aufort i en af Coun ty-Sheriffen ud-

stedt Bekjendtgjorelse, det forste Forjog paa aaben Modstand mod
Pobelvoldsomhederne i den Del af Landet. Nu blev det indlysende,

at de fredelige Borgeres forenede Bestræbelser var uodvendig for at

standse dem, som vare bestemte paa at odelægge baade Liv og Ejen-

domme. Beretninger indlobe, at Pobelen havde samlet sig i store Hobe
paa forskjellige Steder og vare meget truende.

Sheriffen indkaldte *et Kompagni paa to hundrede Mand og rejste

atter til den sydvestlige Del af Countiet, som til den Tid havde lidt

mest af Pobelens Ugjerninger. Da han var kommen ud omtrent sex

engelske Mile fra Nauvoo, sendte hon Bud tilbage til Byen efter en stor

Forstærkning og to Kanoner. Han auforte, at han onskede at angribe

Pobelen i deres Tilflugtssteder og vilde, ved at stille Mænd ved Over-

gangsstederne, forhindre dem fra at sætte over Floden. Præsident

Young skrev ojeblikkelig til ham og advarede ham mod en saadan

Fremgangsmaade, samt raadede ham til ikke at forsoge paa at hindre

deres Overgarg over Floden, ej heller omringe dem der, hvilket vilde

tvinge dem til at slaas, hvis Folge uden Tvivl vilde blive megen Blods-

udgydelse ; men i Stedet for dette skulde han tillade dem at sætte

over Floden til Missouri, dersom de onskede det, og derpaa skulde

ban besætte Passerne ved Floden, og saaledes forhindre' deres Tilbage-

komst.

Flere bevæbnede Smaakompaguier bleve udsendte fra Nauvoo til

forskjeliige Dele af Landet for at beskytte de afsidesliggende Stedfr.

Imidlertid afventedes Svar fra Sheriffen. Alt offentligt Arbejde i Nau-

voo blev nedlagt, med Undtagelse af Tempelarbejdet, hvilket Præsident

Young var bestemt paa at fortsætte, om end Arbejderue skulde være

nodte til al holde Sværdet i en Haand, medens de arbejdede med den

anden. Ifolge Bestemmelse skulde en Kanon affyres i Nauvoo som

Signal for ludvaanerne til at samle dem, paa det de i Nodsfald kunde

forsvare dem og deres Venner i de omliggende Distrikter. Præsideut

Young belærte de Hellige om deres Pligter og fraraadede dem at ode-

lægge Pobelens Ejendele, hvis de skulde flygte og forlade deres

Boliger.

Paa samme Tid som Sheriffens Skrivelse augaaende Forstærkning

ankom bkv Signalet givet. Nauvoos Borgere forsamledes paa en aaben

Plads, bevæbnede med de Slags Vaaben, som de tilfældigvis havde i

deres Besiddelse, og forventede at blive udsendte for at mode Fjen-

den. Men da Mændenes Kraft var nedbrudt formedelst Sygdom og
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de Gjenvordigheder, de havde gjennemgaaet, yare de ikke skikkede

for en saadan Tjeneste, hvorfor det blev vedtaget, at de skulde for-

holde dem i Ro, indtil videre Ordre indlob.

Sheriffens næste Skrivelse omhandlede, at han havde bestemt sig

til at folge Præsident Youngs Raad og undgaa Blodsudgydelse, hvis

muligt. Han var kommen til Kundskab om, at omtrent otte hun-
drede af Pobelen havde befæstet sig i Nærheden af Warsaw ved Mis-

sissippi-Floden, og vare vel bevæbnede samt havde en Kanon. Han
onskede, at fire hundrede jVftend med Vogue skulde udsendes til haus
Bistand. I sit Brev bad lian Præsident Young om at nedbede Him-
melens Velsignelse over ham og hans Mænl, paa det at ikke Fjenden
skulde have Magt til at overmande dem. Hr. Backenstos var ikke

et Medlem af Kirken, meu af dette var det indlysende, at han havde
Tro paa den Gunst, som Præsident Young nod hos Herren.

De fire hundrede Mænd bleve ifcilge Forlangende udsendte.

Sheriffen lod en Del af dem marschere til Cartbage og befalede dem
at omringe Byen, da det var hans Hensigt at arrestere Nogle, mod
hvilke han havde Arrestordre, fordi de havde været delagtige i Mord-
branden. Dog ved Undersogelsen i Byen, fandt han, at de alle havde
flygtet, med Uudtagelse af En. Dernæ<t sendte Sheriffen en Skrivelse

til Pobelen, som havde forsamlet sig i den sydvestlige Del afCountiet
under Levi "Williams Kommando, hv.tri han beski'ev dem de Forbry-
delser, de havde begaaet, og befalede dem til at ophore med deres

Ugjerniuger og opgive dem i hans Hænder, saa at de kunde blive be-

handlede ifolge Lovens Bydende. Han befalede dem ogsaa at op-

give de offentlige Vaaben, de havde i deres Besiddelse, og tilkjende-

gav, at han vilde afvente deres Svar ; men dersom intet saadant ind-

lob, vilde deres Taushed blive anseet som et Afslag, og de vilde have
til at undergaa Folgerne.

Sheriffens bestemte Fremgångsmaade bevirkede Frygt blandt Pobe-
len. Ikke alene dem, der boede i Cartbage, mod hvilke han havde
Arrestordre, men ogsaa de Skyldige fra andre Steder, flyede fra Coun-
tiet og Staten med al mulig Hast.

Medens Sheriffen afventede Svar paa sin Skrivelse til Pobelen lod

han sine Mænd i Cartbage indsamle alle Vaaben, som tilhorte Staten,

fra Byens Indvaanere. Netop som de vare i Færd med at gjore dette, ind-

traf en Hændelse, som vi ville beskrive og som viser, at Sheriffen var en

retfærdig og fintfolende Mand. To af Mændene, som skulde samle

Vaabuene, handlede euten af Uvidenhed eller med fri Villie mod hans

givne Ordre, idet de tilvendte sig tre Geværer, som vare Nogles pri-

vate Ejendom ; en af dem kom ogsaa i Trætte med en Dame og brugte

et usomraeligt Sprog i hendes Nærværelse. For denne Opforsel lod

Sheriffen dem belægge med Arrest, satte Vagt over dem og lod dem
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derpaa sende hjem med Vanære. Geværerne bleve tilbagelevérttle til

deres Ejermænd.

D.n 20de September ankom fire Mænd fra Macorab, Hovedstaden

i McDonough Couuty, Illinois, til Nauvoo, som en Komite Ira deres

By, for at forhore sig, om det endnu var de Sidste-Dages Helliges

Hensigt, ifolge deres tidligere Forslag til Pobelen under Le vi Wil-

liams Kommando, at forlade Staten til Foraaret. Kirkens Forste

Præsidentskab, som havde holdt Raad desangaaende, svarede dem, at

de Hellige vare ikke bundne ved nogen Bestemmelse i Forslaget til at

drage bort, da Pobelen ikke havde opfyldt de deri nævnte Betingelser.

Dog vilde de alligevel ikke tove med at rejse, som foreslaaet, * hvis

Folket i de omliggende Byer vilde ved deres Indflydelse hjælpe dem
til at faa deres Ejendomme afsatte og standse den ulovlige og hadske

Rettergang, som stadig blev paafort dem. Hvis de kunde have For-

sikring om Fred for en kort Tid, vilde de anvends den til Forbere-

delse for Bortflytning, og de vilde ikke blot forlade Staten, men de

vilde rejse saa langt bort, at deres religiose Anskuelser ikke skulde

forskaffe Beboerne af Illinois noget Paaskud for fremtidig Klage. De
anforte ogsaa, at de vare villige til at udkjobe deres Modstandere,

hvis dette kunde tilfredsstille dem, saa at de Hellige og deres Venner

kunde forblive tilbage i fuld og fredelig Besiddelse af Countiet. A.

W. Babbitt, Daniel II. Wells og E. A. Bedeli bleve dt rpaa beskik-

kede som en Komite til at vende tilbage med Mændene fra Macorab

for at underhandle med denne Bys Authoriteter angaaende de fore-

slaaede Betingelser.

Efter at have ventet fra den 18de til den 20de paa Svar fra den

sammenrottede Pobelbande under Anforsel af Levi Williams, brod

Sheriffen op med en Del af sin Styrke og marscherede i Retning af

deres Lejr, bestemte paa at arrestere eller forjage dem. Dog de vare

ikke komne langt, forend de fik vide, at den hele Styrke havde taget

Flugten og sat over Mississippi- Floden til Missouri.

Siden Angrebet paa den Hob Ugjerningsmænd, som havde været

delagtige ved Ildspaasættelsen i Bear Creek, havde man ikke hort

nogen Gjentagelse af denne Udaad ; dog var det indlysende, at Pobe-

len ikke onskede at ophore dermed; thi fra flere Steder indlob der

Underretning om, at de forsogte at forene dem og fortsætte deres Volds-

handlinger.

Den 23de bleve femten af Kirkens ledende Mænd indstævnede til

at mode for Retten i Carthage, anklagede for Forræderi. Den paafol-

gende Dag rejste de, ledsagede af Præsident Young og Andre, til Car-

thage. Vidnet, paa hvis Anklage Arrestordren var bleven udstedt, var

en Dr. Backman, som, da han kom for Retten, anforte, at han var

ubekjendt med de Fængslede, og personlig ikke vidste noget Ondt om
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dem, men kun vidnede imod dem, grundet paa de slette Rygter, som

vare udbredte om dem, og fordi han troede, at de vare skyldige. Af
dette var det ganske indlysende, at der var ingen beviselig Grund for

Anklagen, uden tomme Rygter, hvisaarsag de Fængslede ojeblikkelig

bleve losladte. Dette er et godt Exempel paa, hvorledes de Hellige

bestandig bleve forulempede med Anklager og Arrestationer. En Per-

son, der var fuldstændig ubekjendt med de Mænd, mod hvilke han

aflagde Ed, grundet alene paa falske Rygter, behovede blot at tro dem
skyldige i Hojforræderi ; og paa en Saadans edelige Vidnesbyrd bleve

disse Femten arresterede og maatte mode i Retten.

Medens de vare i Carthage aflagde de et Besog i Fængslet, Skue-

pladsen for Profetens og Patriarkens JMartyrdom. Blodpletterne,. som

endnu saas tydelig paa Gulvet, hvor Hyrum Smith faldt og udaan-

dede, gav en bedrovelig Beretning om den grusomme Ugjerniug, som

havde beriivet et Folk de Ledere, som Gud havde udvalgt, og Na-

tionen to af de ædleste Mænd og de bedste Borgere, som nogensinde

levede. I den ene Væg fandtes der ogsaa Huller efter Kuglerne, som
vare afskudte ved denne ugudelige Udaad, d» Herrens Salvedes Blod

blev udgydt. Carthage havde nu et forladt Udseende, da mange af dens

Indvaanere vare bortflyttede til andre Dele af Laudet. Scenen, saa-

vel indenfor som udenfor Fængslet, maa have været af en yderst

skummel Beskaffenhed til disse Mænd, medens de der stode og be-

tragtede deres ubarmbjærtige Fjenders Gjerninger, der ikke vare

tilfredse med at have ihjelslaaet de Mænd, som vare dyrebarere til

dem end deres eget Liv, men som nu ogsaa sogte at dræbe dem.

Komiteen, som var sendt til Macomb for at overvære de dersteds

boende Borgeres Mode, kom tilbage udea at have udfiirt meget. Ved
deres Ankomst der til, fandt de Folket i yderste Grad oprort og fjendt-

ligt. De bleve truede med Vold, indtil de ansaa det for klogest ikke

at vise sig offentlig. Saaledes var Forbitrelsen ikke alene mod de

Hellige, men ogsaa mod dem, som antoges at staa paa deres Parti

;

thi to af nævnte Komites Medlemmer,, nemlig Daniel H. Wells og E.

A. Bedeli, vare ikke den Gang indlemmede i Kirken. Det var dem
umuligt at underhandle med Folkene ved deres offentlige Moder ; men
fra et Vindue ovenpaa vare de Vidne til Pobelens Bevægelser og

Trusler nedenunder. Det blev dem tilsidst sagt ved en Komite, at

deres eneste Sikkerhedsmiddel bestod i ojeblikkelig at forlade Byen.

Folgeligvis vendte de tilbage, uden at have udfort den Plan, for hvil-

ken de vare sendte.

Folket i Staten havde nu faaet Ojnene aabnet, saa at de forstode

hvad der foregik i Hancock County og de omliggende Egne. Ind-

vaanerne i Quincy, Hovedsæ<ilet for Adams County, som ved tidligere

Lejligheder havde vist meget Venskab for de Hellige, afholdt et of-
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fentligt Mode for at raadslaa om hvad der skulde gjores med de Hel-

lige, og de beskikkede Afsendinge til at underhandle med Nauvoos Ind-

vaanere for at komme til Kundskab om deres Forslag med Hensyn

til at roinme Staten.

Den 25de September 1845 lod Fredsdommer Backenstos sin femte

Bekjendtgjorelse udgaa, i hvilken haa gav en udforlig Beskrivelse

over Pobelens grusomme og oprorende Handlinger, og anforte, at

omendskjoudt de ikke vendte tilbage for at udfore yderligere Ugjer-

ninger i Countiet, saa strejfede de dog om i de nærliggende Countier,

samt i Staten Missouri og Iowa Territorium, og udbredte alle Slags Logn-

historier og daarlige Rygter, i den Hensigt at faa Hjælp til paany at

begynde deres Ildspaasættelser og Pobeloj)tojer. Han bekjendtgjorde

ogsaa, at Klager vare indlobue til ham fra ,.,Mormonerne" og Anti-

Mormouerne om, at Kvæg og andre Ejendele vare bortstjaalne fra dem.

Han havde gjort sig den yderste Umage for at komme til Sandheden

i disse Sager ; og uagtet Rygterne cirkulerede i Mangfoldighed, at de

Hellige vare skyldige i disse Forbrydelser, var han ikke desmindre

bleven overbevist om, at de vare de Bestjaalne og ikke Tyvene- Her-

om udtrykte han sig som folger : ,,Enhver Ikke-Mormon, som anmel-

der om stjaalue Ejendele, er ikke af Mormonerne anseet som en Fjende;

thi de anse disse Tyverier, Ildspaasættelser og TJgjerninger som de mest

forfærdelige Forbrydelser. Det er ikke mer end rimeligt at antage,

at Mænd, der ville sætte Ild paa Huse, Lader, Kornmarker og anden

Ejendom, og som med væbnet Magt og med Trusler paa Livet ville

uddrive de Forenede Staters Postmestre og andre Embedsmænd fra

deres Embeder og Hjem, ikke ere for gode til ogsaa at stjæle Kvæg,

Heste og udove andre Forbrydelser. Mænd, som ere skyldige i saa-

danne ugudelige Misgjeruiuger, ere hærdede mod allé det menneskelige

Væsens omme Folelser. De Vilde vilde gyse af Forfærdelse over saa-

danne afskyelige og fejge Handlinger som dem, der karakterisere disse

Pobelhobe. Og videre, hvoraf kommer det, at disse, der ere Modstan-

dere af Pobelvælden, næsten i ethvert Tilfælde ere beskyldte for Kvæg-

og Hestetyverier? Dersom Mormonerne ere skyldige i disse Forbry-

delser, for hvilke de ere anklagede, er det ikke da yderst mærkvær-

digt, at ikke et Kreatur af alle de Heste og Koer, som siges at være

stjaalne, ere bortkomne fra dem, der staa paa Pobelens Parti? I et-

hvert Tilfælde er det, saa vidt jeg kjender, blevet stjaalet fra dem, der

vare Modstandere til Pobelens ondskabsfulde Fremgangsmaade."

Sheriffen betegnede Thomas C Sharp, Redaktor af ,,Warsav;r Sig-

nal", som en Skurk i den værste Skikkelse, og hans Bekjendtgjorelser

om Tilstanden og Operationerne i Countiet som de mest skammelige

Logue. Denne samme Sharp var uden Tvivl en af de bitreste Fjender, de

Hellige havde i de Dage. Hele Tiden under deres Gjenvordigheder
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var "Signals" Spalter opfyldte med de utroligste Logne augaafiide de

Helliges Handlinger ; og ved dette Middel gjorde Redakturen meget

til at anspore Pobelen i Udforelsen af deres Voldshandlinger. Mange
af hans Beretninger tilligemed de talrige Rygter, som vare i Omlob
om de Sidste-Dages Hellige, vandt Tiltro, endog hos ærlige Menne&ker,

uagtet de personlig ikke vare bekjendte med Forholdene. I Sandhed,

Fordommene vare saa almindelige og saa kraftige mod de Hellige, at

der skulde næsten ingen Argumenter til for at overbevise saadanne

Personer om, at „Mormonerne" vare skyldige i enhver tænkelig For-

brydelse.

Stadig ankom der nu Familier til Nauvoo fra La Harpe og an-

dre ensomt beliggende Steder for at erholde Beskyttelse, og i Nauvoo
gjordes der Forberedelse til Udvandring. Kompagnier bleve organi-

serede og Komiteer udvalgte for at bestemme, hvorledes disse, sonj

skulde begive sig paa Vandring mod de vestlige Egne af Klippe-

bjærgene, skulde udrustes.

Guvernor Ford befalede, at Statens Væbning, med Undtagelse

af en lille Siyike, under General J. J, Hardins Kommando, skulde

hjerapermitteres, og i Folge denne Bestemmelse blev den lille Mili-

tærstyike, som af Sheriffen var ladt tilbage i Carthage for at opret-

holde Orden, hjemsendt den 28de.

Den 30te September ankom General Hardin med fire hundrede

^lænd til Nauyoo, hvor han paa Byens offentlige Torv afventede

en Sammenkomst med Præsident Young, de tolv Apostle og andre

ledende Mænd i Kirken. Dommer Stephen A. Douglas og SheriflT

Backenstos, som ogsaa vare i General Hardins Folge, besiigte Præ-

sident Young og underrettede ham om, at det var vanskeligt at faa

Offentligheden til at tro, at „Mormonerne" vare uskyldige i Ildspaa-

sættelseu i Hancock County, og det var deres Ontke, at han skulde

tale til General Hardin desangaaende. Som Folge heraf aflagde

Præsidenten et Besog hos Generalen, hvem han fandt paa Torvet,

omgivet af sine Soldater og Stabsofficerer. General Hardin oplæste

siu Ordre fra Guvernor Ford, som lod paa, at ban hkulde opretholde

Freden i Hancock County, om det end skulde gjores nodvendigt at

anvende Krigsloven. Tillige anforte han, at han skulde soge efter Ligene

af to Mænd, som sidst havde været set i Nauvoo, og soui antoges

at være blevne myrdede der. Præsident Young forsikrede ham om,

at han maatte gjærne soge efter dcJde Kroppe og hvad som helst Andet

han onskede. Derpaa forespurgte Generalen sig, om han vidste Noge^

om disse Mænd, eller om han var vidende om, at nogen Forbrydelse

var udfort i Nauvoo. Præsident Young svarede, at han var uvidende

angaaende disse Ting, men han havde troværdig Beretning om, at flere

hundrede Huse vare opbrændte og andre Ejendele odelagte i de syd-
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lige Dele afCountiet, og at Ge leralen (hvis han vilde begive sig der

hen) trolig nok vilde finde Forbryderne. Han tilbod Generalen Byens

Gjæstfrihed og indbod ham selv til at tage Ophold i sit Hus. Denne

modtog imidlertid ikke ladbydelsen, men svarede, at han altid for-

blev i Lejren.

Templet, Frimurerlogen, Nauvoo-Huset tilligemed Mansion-Husets

Stalde bleve nu undersogte af Generalen og hans Soldater i den fore-

givne Hensigt at finde de omtalte Myrdede. I Frimurerlogen fandt

de ingen dode Legemer, men derimod fyrretyve Tonder vild Drue-

Vin, i hvis Nærhed de nolede med Velbehag og skjænkede dem be-

tydelig Opmærksomhed. Medens de undersogte Mansion-Husets Stalde,

opdagede de en Blodpol paa Gulvet ; ojeblikkelig kaldte de paa Hus-

værten og forlangte en Forklaring. Hans rede Svar var, at en syg

Hest var bleven aareladt der, og derpaa viste han dem Hesten. Gene-

ralen og Dommer Douglas stak derpaa deres Sværd ned i Gjodselen,

som om de ventede at finde de Myrdede der. A. W- Babbitt, som var

nærværende, gjorde det ironiske Sporgsmaal, om de virkelig troede, at

Nauvoos ludvaanere vare enfoldige nok til at begrave dode Legemer

i Gjodseldyngerne, naar de saa let kunde kaste dem ned i Mississippi-

Floden, som var lige i Nærheden.

Efter at Generalen og hans Soldater havde opgivet deres Under-

sogelse, marscherede de ud og lejrede sig paa Sydsiden af Staden.

Kort efter blev en Borger ved Navn Caleb Baldwin arresteret og fort

til Lejren, hvor der optoges Forhor over ham i Anledning af de be-

gaaede Forbrydelser. De fleste Sporgsmaal, som bleve ham forelagte,

syntes at tilkjendegive, at Officererne folte stor Attraa til at komme

til Kundskab om, hvor Joseph og Hyrum Smiths Legemer vare be-

gravede. Dette vil være et Bevis for, at Hensigten med deres Besog

til Nauvoo virkelig var at udfinde deres Begiavelsessted.
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NIEXDE KAPITEL.

De Hellige gj jre Forberedelser for Bortflytning.—Guvernorens og andre Em-
bedsmænds Mening om Stillingen i Hancock County.—Generalkonference
afholdes i Templet i Nauvoo.—William Smith udelukkes af Kirken.—
Moder Smiths Vidnesbyrd.—En Troppestyrke, sora foregiver at ville suge

efter stjaalet Gods, besiiger Xauvoo.—Flere af Brodrene forhores i Car-

thage.—Forfolgelse mod de Hellige i Kinland, Ohio.—Tildragelse ved Camp
Creek.—Major Warrens Trusel og Ældste John Taylors kraftige Oj^ræ-
den.—Orson Spencers Skrivelse til Guvernuren.—Joshua Smiths Mord.—
Dr. Robert D. Fosters elendige Stilling.

Den 1ste Oktober raodte General J. J. Hardin, Dommer Stephen

A. Douglas og General-Advokat J. A. McDougal i Raadsforsamling

med de ledende Mænd i Nauvoo. De talte meget utvungent angaa-

ende den foreslaaede Bortflytning, og Oen Vancouver samt Oregon
bleve betegnede som passende Tilflytningssteder for de Hellige. Siden

forlangte disse Embedsmænd i en Skrivelse, at Forslagene skulde ud-

stedes skrittligt, saa at de kunde fremlægge dem for Guvernoren
og Indvaanerne i Staten. Som Svar herpaa sendte Raadet i Nauvoo
dem et Kopi af de Forslag, der vare forelagte Komiteen fra Quincy,

samt vedfojedc, at Forberedelser vare gjorte for Bortflytning kort for

de sidste Forstyrrelser, og at Kompagnier allerede havde været or.

ganiserede i dette Ojemed
; men de vare blevne forhindrede i deres

Foranstaltuicger af Pobelen. De vare bestemte paa at drage saa

langt bort, at de hverken selv skulde blive uretfærdigt behandlede

eller være Nogen i Vejen. Om ingen Kjobere skulde melde sig til

deres Ejendele, vilde de dog ikke ofre dem, ej heller bortgive dem
eller taale, at de paa en ulovlig Maade bleve dem fratagne. Til

Slutning sagde de: „Hvis ikke disse Vidnesbyrd ere tilstrækkelige

til at overbevise Folket, om, at vi mene det alvorligt, ville vi snart

give dem et Tegn, som ikke skal blive misforstaaet—Vi ville drage

bort fra dem."

General Hardin modtog en Skrivelse fra Guvernor Ford, i hvil-

ken denne anforte

:

,,Jeg onsker, at De vil sige Mormonerne fra mig, at det bedrover

mig meget, at der blandt Offentligheden skal existere saa megen Op-
hidselse og Had imod dem. Thi det kan med Sandhed siges, at Fol-

ket overalt er saa afgjort fjendtlige mod dem, at den offentlige Mening
ikke har den miadste Tilbojelighed til at vise dem skyldig Retfærdig-
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hed. Ethvert daarligt Rygte om dem bliver graadigeu opslugt, medens

lutet kan blive hort til deres Gunst. -Jeg nærer Frygt for, at de

under saadaune Omstændigheder aldrig ville komme til at leve i Fred

med deres Naboer i Hancock og de omliggende Countier. Der gives

ingen lovlig Magt i Staten, der kan tvinge dem til at bortflylt'?, og

heller ingen saadan Lov vil blive sat i Kraft under min Admini-

stration.

Ikke desmiodre er Folkeaanden ophidset, og der ere synlige Tegn

for, at der i de omliggende Countier vil blive gjort Forsog paa at ud-

drive dem. Saadan et Forsog kan maaske fejle en eller to Gauge,

men hvis det bliver iværksat med Alvor og Udholdenhed, vil det til-

sidst blive gjennemfort. De, som muligvis tænke, at det er Uret at

uddi»ive Mormonerne, kunne ikke bringes til at kæmpe til deres For-

svar, cg Statens Indvaauere ville virkelig ikke bære Udgifterne ved de

hyppige Mililærexpeditioner til at forsvare dem. Mormonerne kunne

maaske tro sig stæike nok til at forsvare sig selv, men er det deres

Ouske at leve i en vedvarende Strid? De kunne maaske overvinde

deres Fjender; men disse ville rejse sig igjen, og Mord og Ondskab vil

blive fortsat af det Parti, der finder sig at være stærkest.

Jeg onsker, at De vil fremlægge disse Kjendsgjeruinger for Mor-

monerne, og at De vil give gode Raad og anvende fredelige Forligs-

vilkaar, hvorved de kunne blive bevægede til at forlade Staten. Jeg

er vel vidende om, at Staten har ingen Magt til at fordrive dem, og

at det er meget haardt for dem at skulle forlade deres behagelige

Hiem og Ejendomme, som de have erhvervet sig ved flere Aars An-

strængelser; men er det ikke bedre, at de skulde gjore dette frivilligt,

end at leve i en vedvarende Strid?"

Den 1ste Oktober 1845 skrev General J. J. Hardin til Præsident

Young og anmodede ham om at lade udfærdige en Fortegnelse over

de forskjellige Slags Ejendele, som Pobeleu havde odelagt for de Hel-

lige, og sammes Værdi. Raadet i Nauvoo modtog rgsaa en Medde-

lelse fra J. J. Hardin, Stephui A. Douglas, W. B. Warreu og J. A.

McDougal, hvori blev berettef, at et Mode af Delegerede fra ni Coun-

tier var afholdt den foregaaeude Dag i Staten for at diofte de Sidste-

Dages Helliges Stilling. Ved dette Mode havde de forstaaet, at de

Helliges Forslag om at drage bort til Foraaret var bleven vedtaget.

De aufcirte, at de vare overbeviste om, at Affærerne vare uaaede til

en saadan Krisis, at det vilde være umuligt for dem at forblive i

Landet. De nærede det tillidsfulde Haab, at hele Samfundet vilde

bortflytte; ,,meu skulde ikke dette ske", tilfojede de, ,,da ere vi vi

dende om, at hvor meget vi end gjore for at forhindre Vold cg Blods-

udgydelse, saa vil der ikke desmindre blive anvendt voldelig Adfærd

for at tvinge Eder til at bortflytte, hvilket vil have de mest gorgelige
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Folger baade til Eder og Eders Modstandere, og Enden vil blive

Eders Uddrivelse fra Staten."

Saaledes var disse Stats-Enibedsmæads udtrykkelige Mening, thi

Embedsmænd vare de. General Hardju og Dommer Douglas vare

nemlig Medlemmer af Kongressen, og den fcirste tillige Befalingsmand

over Statens Væbning, medens W. B. Warr^n var Major i Militsen

og J. A. McDougal Statens General-Advokat. Fordi de Helliges

Tr3 ikke var i Overansstemmelse med den, Samfundet i Almindelig-

hed besad, var Staten ikke i Stand til at yde dem nogen Beskyttelse,

men de skulde alle forvises. Den værste Side ved disse Embedsmænds
Fremgangsmaade var, at de i deres aabne Tilstaaelse om, at Stats-

regjeriugen hverken kunde eller var villig til at yde disse lovover-

hold oe Borgere Beskyttelse i deres Rettighed, ligefrem opmuntrede

og priviligerede den grusomme og blodtørstige Pobel, som lige til den

Tid havde forfulgt de Hellige, brændt deres Ejendomme, dræbt deres

Ledere, og nu sogte at udfore flere Forbrydelser. Dog til samme Tid

vidste lugen bedre end disse Embedsmænd, at Hundreder af disse

grusomme Ugjerniugsmæud blot behovede den Forsikring, at deres

Forbrydelser ikke vilde blive afstraffede efter Loven, for at tage fat

med fordoblet Voldsomhed og forny deres onde Handlinger.

I „Q'jincy Whig", en Avis, som udkom i Quiucy, offentlig,

gjordes den 1ste Oktober en Del Bestemmelser, som vare vedtagne

ved en By-Forsamling af Borgere dersteds, af hvilke der fremgik, at

de vare villige til at antage de Helliges Forslag om at forlade Staten

til Foraaret, at de troede, at de Hellige vare et forfulgt Folk, men

betragtede deres Gjenvordigheder som en ngyldig Folge af deres egen

Opforsel," at det var for sildig at gjore Forsog paa at orJne Vanske-

lighederne i Hiucock County, uden ved at node de Hellige til at

forlade Staten, at, efter deres Formening, kunde de forciuskede

Fremskridt til at berede Vejen for ,, Mormonernes" Bortflytning ikke

blive tagne, saa læ'Jge J. B. Baeken^tos fungerede som Sheriff'i Coun-

tiet, hvilket Embede han burde fratræde, at Folket i Almindelighed

skulde raades til at standse alle retslige Forhandlinger ibr tiltojede

Forurettelser, under den ophidsende Tilstand, som da herskede, at en

Komite med en Kasserer skulde — for at vise deres Sympathi for de

Fattige og Lidende — organiseres i Quincy, til at modtage Bidrag fra

alle Indvaanere, som vare villige til med deres ]^^idler at hjælpe de

Hellige i deres Bortflytning, at de skulde lade de gamle Forbrydere

fra Hancock County faa Tilladelse til at veude tilbage til deres Hjem

i Fred, uden at blive arresterede og anklagede af Sheriffen for deres

Forbrydelser osv.

Heraf kan det ses, at uagtet Indvaanerne i Quincy uden Tvivl

foite mer sandt Venskab for de Hellige end nogen anden Bys Befolk-
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ning i Staterne, saa besadde de alligevel ikke deo Folelse at ville se

Retfærdigheden ske Fyldest og Uskyldigheden beskyttet i den Grad,

som de burde have gjort. Tværtimod brugte de en Freragangsraaade,

som ligefrem opmuntrede de Helliges Fjender til ved forste indbildte

Fornærmelse at forny deres blodige Voldshandlinger. Djævlene i

menneskelige Skikkelser, som havde sat Ild paa de Helliges Ejen-

domme og forjaget uskyldige Kvinder og Born, syge og lidende, fra

deres Hjem, uden nogen Beskyttelse, hvilket havde foraarsaget Man-
ges Dod, skulde nu tillades at gaa ustraffede, medens Retfærdigheden

vilde havt Krav paa, at Hundreder af dem skulde have bodet for

deres Forbrydelser i Fængsel, og Andre endog lidt Doden.

Uagtet alle de Gjenvordigheder, som de Hellige maatte gjennem-

gaa, vare de i Almindelighed ved godt Mod og enige. De torstode,

at de vare i Guds Haand, og vare villige til at forlade Staten og

drage ud i Orkenen, eftersom de maatte blive ledte, uagtet de vare

uvidende om, hvor de skulde begive sig hen.

Omtrent paa den Tid lod Ældste Orson Pratt to Bekjeudtgjorelser

udgaa fra New York til de Hellige i Ost- (^g Mellem-Staterne, hvori

han forkyndte den amerikanske Friheds Ophor, hvilket lagdes for

Dagen i de Forholdsregler, som toges for at uddrive de Hellige fra

Illinois. Han opregnede deres Lidelser og indstændig opfordrede Alle,

som i de Egne stode i Samfund med Kirken, til at drage mod Vest

og være behjælpelige i at forsvare deres Brodre og Sostre samt lindre

dem i deres Lidelser.

Den 5te Oktober var Templet i Nauvoo saa vidt færdigt, at et

Mode kunde afholdes deri. Fem og et halvt Aar vare netop hen-

rundne siden Hjornesttnen blev lagt til Bygningen, hvilket fandt Sted

den 6te April 1841. Ved dets Opforelse havde de Hellige i dette

Tidsrum og i deres Fattigdom udfort et meget mærkvæi^digt Fore-

tagende. Nu var det saa nær færdigt, at Vinduer vare indsatte og

midlertidige Gulve, Forhojning og Sæder indrettede til at rumme fem

tusinde Personer, som paa den Dag i General-Forsamling for forste

Gang samledes indenfor dets Mure. Ingen Generalkonference havde

været ofholdt iblandt de Hellige i tre Aar; thi Profeten Joseph Smith

havde sagt, at Daab for de Dode skulde ikke forrettes, forend denne

Ordinance kuede blive udfort i Dobefonten i Herrens Hus; ej heller

skulde Menigheden afholde flere Generalkonierencer forend det kunde

ske i Tern pi et.

De Hellige vare nu sjæleglade ved Udsigten til om Morgenen at

kunne mode tilsammen i Konference; og Templet blev, saa vidt det

var fuldlort, indviet til Herren som „et Mindesmærke om de Hel-

liges Gavmildhed, Oprigtighed og Tro."

Den folgende Dag samledes de Hellige til Generalkonference i
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Templet. Den fortsattes i tre Daye, i hvilken Tid mange gavnlige

Lærdouirae bleve givne. De Hellige bit ve opmuntrede til at berede

sig for Bortflytning, og de nodveudige Forholdsregler bleve tagne med
Hensyn til Organisationen af Rejsekompaguierne. Da Navnene paa

Kirkens Authoriteter bleve foreslaaede til Opholdelse i Mernghedeu,

blev William Smith som en af de tolv Apostle og Patriark ikke aner-

kjendt af Ældste Parley P. Pratt, der ikke lolte lil at opholde ham, saa

længe han fortsatte den Lobebane, han havde fulgt i den senere Tid,

William Smith var en meget ærgjerrig Mand, men ikke meget oprigtig.

Omendskjondt hans Brodre, der vare forbundne med ham i Præstc-

domraet, havde virket for hans Bedste af al Magt og formanet ham
til Trofasthed, var han ikke desmiudre vedblevet i sine Forsog paa at

skabe Uenighed iblandt dem, og ved Forkyndelsen af falske Lær-

domme havde han bevirket Misfornojelse hos Mange. Det var en

Kjeudsgjeriiing, at haus Opforsel i nogen Tid havde været alt Andet

end passende for en Hellig, og i Særdeleshed en Apostel. Forslag om
at anerkjende ham i haus Kald blev fremlagt for Menigheden, mca

ikke En stemmede for ham. Han blev derfor med enstemmigt Votum
afsat fra sit Embede; og den folgende Sondag blev han udelukket af

Kirkeu, da Beviser imidlertid vare fremkomne om visse at haus

Handlinger.

Præsident Brigham Young blev foreslaaet til Opholdelse som Præ-

sident for de tolv Apostles Kvorum, og derpaa de andre af Apostlene,

nemlig : Heber C. Kiraball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt,

John E. Page, Willard Richards, Wilford WoodrufT, John Taylor,

George A. Smith og Lyman Wight, som alle bleve anerkjendte med

Undtagelse af Lyman Wight, hvis Sag blev udsat indtil nogle af hans

Handlinger kunde blive undersogte.

Der herskede blandt de Hellige en almindelig Fcilelse af Agtelse

og Kjærlighed, ja endog Ærbodigbed, tor den martyrede Profets Slægt-

ninge, og særlig for haus gande Moder. Hendes Fornodenheder bleve

eftersete og athjulpue med sand Beredvillighed. For en Tid var hun

uvillig til at drage bort med de Hellige og sagde, at hun foretrak at

forblive hvor hendes Mand og Sonuer vare begravne. Ikke desniin-

dre paakom der hemle under Konferencen en hjærtelig Længsel efter

at bortflytte ; hun var villig til at rejse og ons^kede, at den hele Fa-

milie skulde folge med og forblive forenede med Kirkeu. Da hun frem-

stod og talte til den forsamlede Mængde og berettede om de Prover og

Forfolgelser, som hun og hendes Familie havde maattet doje af deres

Fjender, kunde Tilhorerne ikke holde tig fra at udgyde Taarer ; sær-

ligeu var dette Tilfældet medens hun berettede om en Begivenhed i

Missouri, da hendes Son, Profeten Joseph Smith, blev domt til at sky-

des inden femten Minuter. Med megen Anstrængelse banede hun sig
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Vej gjennem Folkemæng.len til Stedet, hvor han stod, gav ham sin

Haand og anraabte ham om at hore hans Rost endnu en Gang, thi

hun kunde ikke se hans Ansigt. Han tog hendes Haand, kyssede den

og sagde : „Gud velsigne Dig, min kjære Moder !"

Det bevirkede en almindelig Glæiesfolelse at hore om Moder
Smiths Villighed og Attraa til at drage ud fra Staten med de Hellige;

og enstemmigt udtrykte de deres Villighed til at fore hendes jordiske

Levninger tilbage til Nauvoo, naar hun dode, og ifolge hendes Onske

stede hende til Hvile med hendes der begravne Slægtninge.

Præsident Young meddelte Folket, at Profeten en Gang havde

sagt: ,,Hvis jeg falder i Kampen i Missouri, da er det mit Ouske, at

I skulle bringe mine Ben til dette Gravsted — jeg befaler Eder dette

i Herrens Navn." Det omtalte Gravsted var et, som Profeten i dette

Ojeraed havde beredt paa Tempelgrunden i Nauvoo. Dette indstæn-

dige Ouske var ikke bleven efterkommet af de Hellige, fordi hans

Enke var imod det. Præsident Young anforte videre: „Det er ogsaa

vor faste Beslutning at anvende ethvert INIiddel i vor Magt til at ud-

fore Alt; hvad Joseph befalede os; og vi ville bede Soster Emma i

Israels Guds Navn om at lade os begrave Josephs jordiske Levninger

ifolge haus Befaling til os. Men hvis hun ikke vil give dt Minde
hertil, da ere vore Klæder rene."

Vi ville her bemærke, at Emma Smith, Profetens Enke, aldrig

gav sin 'i illadelse til, at denne hans Befaling blev udfort, uagtet de

Hellige gjorde Alt, hvad de kunde gjore, for at bevæge hende dertil.

Medens de Hellige vare samlede til Konference om Eftermiddagen

den 7de Oktober, bleve de overraskede ved en Efterretning om, at en

Styrke af bevæbnede Mænd vare indfaldne i Staden; og af Frygt for,

at de vare en Pobelskare, som var kommen for at opvække Aliarm og

Forstyrrelse, hævedes Forsamlingen til næste Dag, og Folkene bleve

befalede til at holde sig rede til Selvforsvar. Det viste sig snart, at

Hoben, som var ankommen, stod uuder Major Warrens Kommando, og

Hensigten med deres Komme var, efter deres eget Sigende, at soge i

Staden efter bortstjaalne Sager, uagtet der af temmelig gyldige Grunde
næredes stærk Mistanke om, at dette ikke var det sande Ojemed for

deres Besog. AUarmen blev dog snart neddysset, og de, som allerede

vare udrykkede med deres Vaaben til Selvforsvar, vendte i Fred til-

bage til deres Hjem. Efter en kort Undersogelse i Byen drog Hoben
bort igjen. Strax efter lod Municipalraa let i Nauvoo en Skrivelse af-

sende til Major Warren, hvori man lorklarede Aarsagen til den lille

Forstyrrelse, som blev bemærket ved deres Ankomst til Staden, at den

foranledigedes ved den Overraskelse, de havde beredt ludvaanerne;

han blev anmodet om at lade dem vide, ved Brev eller paa anden
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Maade, iiaar han næste Gang agtede at aflægge dem et saadant Besog.

Til Slutning vedfojedes der

:

,,Yi have ikke det Ringeste imod Uudersogelse for at finde stjaalet

Gods i Nauvoo, forudsat, at den foretages paa en lovlig Maade ; og

vi forbinde os endvidere til, naar som helst, at liistaa enhver retslig Em-
bedsmand i en lovlig Uudersogelse. Men det er os imod, at Mænd
komme til vore Huse og borttage vore personlige Ejendele, hvilke vi

ærlig have kjdbt og betalt, uden hverken at beskrive det, som fore-

gives at være bortstjaalet, eller vise nogen lovlig Fuldmagt. Dette

anse vi altsammen for stridende mod Konstitutionen og at være under-

trykkende, samt beregnet paa at forvolde os unodvendige Besværlig-

heder og Udgifter, saa vel som at modarbejde vore Bestræbelser for at

bortflytte til næste Foraar."

Efter Konferencens Slutning lod Præsident Young et Cirkulære

udgaa blandt de adspredte Hellige overalt i de Forenede Stater, hvori

de bleve opfordrede til at drage op til Nauvoo og være medhjælpelige

ved Fuldforeisen af Templet, paa det de der maatte annamme deres

Begavelser, som var et Privilegium, der i en længere Tid havde været

Gjenstanden for de trofaste Helliges Bonner. Han raadede dem til at

afhænde de Ejendele, som ikke vare skikkede til at medbringes, og til

at forskaffe sig Transport miller og saadaune Gjenstande, som vilde

være nodvendige, naar de til Foraaret skulde begynde deres lange Rejse«

De Hellige vare ikke aldeles uforberedte paa den Modstand og

Fortolgelse, de maatte mode, thi det var kuu Opfyldelsen af Profetens

Ord. Joseph Smith havde forudsagt, at Forfolgelsen skulde veilvare,

og at de skulde blive tvungne til at drage mod Vesten. Af dette

fremgik der, at deres Fjender, ved at forfolge dem og tvinge dem til

at rorame Landet, hvilkt-t ikke var til deres Hæder, ikke destomindre

bo^/stavelig opfyldte Profetens Ord.

Affærerne i Countiet stode nu i en meget indviklet Tilstand. Man
forventede, at Sheriff Backenstos vilde komme under Forhor i Retten

i Q.uiucy for at have dræbt, eller rettere for at have givet Befaling

til at dræbe Ugjerningsmanden Worrell. Sheriffens Villighed til at

underkaste sig et Forhor blev tilkjendegivet i et Brev, som han skrev

til Nauvoo, i hvilket han paa en ironisk Maade bemærkede : „Jeg-

agter at tage til Quiney for at bevise Dommer Purple min Agtelse,

og for at l)ringe en stor Mand til at frikjende mig Ira den rædsomme

Forbrydelse, at lade en af vore bedste Borgere (?), nemlig Lojtnant

Worrell, aflive. Hvilket stort og foleligt Tab for denne store Repu-

blik! Havde han levet, vilde han vistnok have overtruffet endog

L. W. Boggs fra Missouri." Derefter tog han til Quiney og blev i'or-

hort, men hans Sag blev henlagt til nærmere Uudersogelse ved Rettens

uæste Session.
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Imidlertid fortsattes Organisationen af Rejsekompagnierne, og de

Hellige gjorde saadanne Forberedelser, at de uden Frygt kunde mode
de Besværligheder, som de skulde gjennemgaa paa deres Rejse. Fode-

midlerne, som de bleve raadede til at medbringe, bestode ikke af

Lækkersager, men vare derimod af en simpel og kraftig Beskaff'enhed,

beregnet paa at ernære dorn og opretholde deres Styrke paa Rfjsen.

Sikkcrhedsfolelsen var paa den Tid ingenlunde stor i Nauvoo,
naar man betragtede Fjendens Migt og Foranstaltninger, thi det var

et almindelig udbredt Kygte, at General Hardin havde givet sit L6<te

til Pobelen om at gaa med sine Tropper til Nauvoo og arresttre nogle

af Stadens Borg« re, eller ogsaa .Jævne hvert Hus med Jorden der-

steds." Ligeledes fortalte Rygtet, at tre hun Irede Mand fra Quincy

frivillig havde tilbudt sig at hjælps ham, og de ventede, at Andre
skulde slutte sig til dem paa Vejen.

Den 21de Oktober holdt Dommer Purple Ret i Carthage, og lagde

gaa megen Fordom for Dagen imod de Hellige til Gunst for Pobélen,

at Sheriff Baekenstos, idet han talte om huns Handlinger, udtrykte

sin fuldstændige Afr?ky for saadan „rets'ig Humbug". En Forhois Sag

bragtes op mod to Brodre Jesse P. Harmon og John Lytle, der vare

anklagede for at have været meddelagtige i at ddt lægge ijExpuf^itors"

Bogtrykkeri — det foragtelige, skandalose Blad, som tidligere ud-

gaves i Nauvoo.

Hovedvidnet imod deni var en Mand ved Navn Rollison. Han
foregav at kjende Fremgangsniaaden med Hensyn til den tilfojede

Skade og beskrev Maaden, hvorpaa det blev gjort. Da han blev spurgt,

om det var Appleton M. Harmon eller Jesse P. Harmon, der var den

Skyhlige, svarede han, at dtt var Politibetjenten, og da det blev sagt

ham, at de begge vare- Politibetjente, blev han forvirret og sagde, at

han ikke kunde sige, hvem det var. Han blev derpaa spurgt, hvilken

af Brødrene Lytle — John ellei- Andrew — d« r var den Skyldige.

Han svarede atter, at det var Politibetjenten, og da han blev under-

rettet om, at begge vare Politibetiente, sagde han, at det var Grov-

smeden. Da de begge vare Grovsmede, kunde han ikke tillægge nogen

af dem Misgjerningen, hvorfor Juryen fjifandt detn. Dette var i Over-

ensstemmelse med Profeten Joseph Smiths Forud^^igelse, da det blev

ham beretttt, at Politibetjentene havde standset dette Uvæscni at ikke

en af dem skulde blive straffet for hvad de havde gjort.

I Oktober Maaued 1845 vare de faa Hellige, som forbleve i Kirt-

knd, Ohio, udsatte for betydelig Forfolgelse. Deres Forfolgere, som

for Storstedelen vare Apostater fra Kirken, brode ind i Templet der-

steds,' toge det i Besiddelse og handlede paa andre Maader ondskabs-

fuldt og uforskammet. De Helliges Fjender i hine Dage bestode for

det meste af saadanne Personer, der tidligere havde været Medlemmer
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af Kirken. Mange af dem havde været meget virksomme i at gjore

Godt og havde glædet sig ved Herrens Aand, saa længe de efterlevede

deres hellige Religion og saa længe de handlede i Overensstemmelse

med Kirkens Authoriteters Styrelse, men som ved Overtrædelse havde

tabt Sandheden, veult sig bort fra den gode Sag, benægtet deres for-

rige Vidnesbyrd, og vare nu ligesaa virksomme i deres Forsog paaat

odelægge Kirkens Institutioner, som de en Gang havde været i at

opretholde dem.

Om Natten den 23de blev en af de Mænd, som stod under Major

Warrens Kommando, skudt under (digende Omstændigheder: Nathan

Bigelow, som boede ved Camp' Creek, blev befalet af Pobelen til at

forlade sit Hus, da de vilde opbrænde det. Han sendte sin Son til

Nauvoo efter Hjælp, fra hvilket Sted denne gik til Carthage og under-

rettede Major AVarren om 1 ingenes Tilstand. Major Warren svarede,

at han havde ingen Mænd at sende, og at den unge Mand gjorde bedst

i at vende tilbage til sin Fader og bede ham forsvare sit Hus paa

bedste Maade, samt soge Hjælp hos sine Naboer. Strax efter at 1-^on-

nen havde begivet sig paa Hjemrejsen, sendte Major Warren alligevel

fem Mand for at hjælpe Bigelow i at forsvare sit Hus. De ankom til

Stedet omtrent Kl. 11 om Aftenen, forend Sonnen, og forsogte oje-

blikkelig at træuge ind, uden at banke paa. Bigelow, som formodede,

at Pobelen var kommen for at angribe ham, spurgte gjentagende Gange

om hvem det var og hvad de onskede, men fik intet Svar fra Mændene

udenfor. Han advarede dem derpaa, at hvis de aabnede Doren, vilde

han skyde. Mændene, som endnu syntes ligegyldige for Folgerne, ved-

bleve alligevel at bruge Magt paa Doren, indtil de havde faaec en

Aabning, da Bigelow afskjoil en Pistol og et Gevær paa Antoreren,

Lojtnant Edwards, og traf ham paa Hoften og i Brystet. Mændene

underrettede da Bigelow om, men forsilde, at de vare Guvernoreus

Tropper og vare komne for at hjælpe ham. At stor Bedrovelse nu

lagdes for Dagen over det Forefaldne, var natuiligt, og man plejede

den Saarede paa det Omhyggeligste. Uagtet Bigelow næppe kunde

dadles for hvad han havde gjort, da han handlede med saa megen

Forsigtij^hed, som Omstændighederne tillode, blev han arresteret og

bragt til Carthage for Retten.

Af Dommer Purple, som holdt Ret i Carthage, kunde de Hellige

ikke vente at erholde Oprejsning for deres Forurettelser, da han alde-

les afslog at hore noget Vidnesbyrd til deres Gunst. Da Guvernor

Ford, General Hardin og andre Stats-Officerer havde lovet, at Ret-

færdighed skulde bevises dem, hvis Ejendomme vare blevne odelagte,

og som paa anden Maade havde været udsatte for Pobelens Udpres-

ninger, forlod et Antal Brodre deres Familier og rejtte til Carthage

for at afgive deres Vidnesbyrd som Vidner imod Mordbrænderne.
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Grandjuryen afslog at hora deres Vidnesbyrd eller tillade nogen af

dem at betræde Jury-Salen, og fojede derhos Forhaanelse til den lidte

Skade; thi uagtet det gjorte Lofte, blev der ikke taget Hensyn til deres

Krav paa Retfærdighed. D^ Mænd derimod, som vare skyldige, bleve

beskjærmede, medens mange af dem tilhurte Statstropperue i Carlhage.

Andre strejfede frir. omkring og truede fremdeles Iredelige Borgere paa

Livet, opbrændte Huse og andre Byguioger, hvor som helst de havde

Lejlighed til at kunne giore det og undfly.

I Betragtning af den truende Holdning, Pobelen indtog, og den

aabeubare Ligegyldighed fra Statsembedsmændenes Side i at beskytte

de Hellige, blev et Antal Mænd fra Nauvoo stationeret i vi>se Afstande

imellem hia Plads og Carthage for at overbringe Xyheder om fjendt-

lige Demonstrationer fra Pobelens Side til Nauvoo.

Den 2.5de ankom Major Warreu, Dommer Purple, J. B. Backen-

stos og Dommer Ralston med en Del Tropper til Nauvoo, og Major

Warreu forlangte ojeblikkelig en Forklaring over de udsendte Mænds
Bestilling, af hvilke han saa' adskillige paa Prærien, medens han var

paa Vejen til Nauvoo. Præs- Young underrettede ham paa en venlig

Maade om, hvorfor da vare blevne udsendte, hvorpaa Major Warren
blev opbragt og erklærede, at han vi'.de udstede et 31anitest og stille

Countiet under Krigslov. Hans Ytringer opvakte Ældste John Tay-

lors Harme, som næppe var kommen sig af de dybe Saar, lian havde

faaet den Gang Joseph og Hyrum Smith bleve snigmyrdede. Han
svarede Major Warren paa en meget bestemt Maade, idet han sagde

ham, at Statsembedsmændenes Forræleri imod de Hellige havde be-

virket Mistillid til deres foregivne Beskyttelse, og man havde udstillet

hine Expres-Mænd for desto hurtigere at kunne blive underrettede om
fjendtlige Bevægelser, saa at Borgerne bedre kunde være i Stand til

at forsvare sig i Tilfælde af Angreb, saa vel som ogsaa at hjælps de

Brodre, som vare i Carthage for at forhores. Til Slutning sagde han:

„Vi have ingen Tillid til Guvernorens Tropper under Deres Kom-
mando, og eftersom Mordere, Rovere og Ildspaasættere strejfe aaben-

lyst om, ustraffede af Retlærdighedeu, ville vi selv tage vore For-

holdsregler til vort Forsvar. Jeg, min Herre, er bleven skudt sonder

og sammen under Guvernorens Troppers Beskyttelse. Vore ledende

Mænd ere blevne myrdede i Carthage, og vi ville ikke mer overlade

os selv ubeskyttede, forend Staten giver sikrere Beviser end den har

gjort for dens Retfærdighed og menneskelige Hensigter for Gjennem-

fcirelsen af dens Love."

Dommer Purple bad ham ikke at tale om et saa ophidsende

Æmne, hvorpaa Ældste Taylor forandrede sin Tone og bestilte Vin

til Selskabet, hvoraf alle deltoge, med Undtagelse af Major Warren.

Officererne og Soldaterne gjorde ikke noget langt Ophold i Nauvoo,
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Og efter deres Bortrejse bleve E. A. Bedeli og Biskop George Miller

af RaadsforsamliDgen afsendte med en Meddelelse til Hans Excellence

Thomas Ford, Statens Guvernor, hvori han underrettedes ora Major

Warrens Trusel med at erklære Krigslov, og bad ham ora at afske-

dige Soldaterne under denne Mands Kommando, da de Hellige nærede

storre Frygt for dem end for Pobelmasseu, uagtet de sidste endnu fort-

satte deres Voldshandlinger.

Biskop George Miller og E. A. Bedell rfjste Dag og Nat for at

naa Springfield og fremlægge Nauvoo-Raadets Ansoguing om Bort-

fjærnelsen af den bevæbnede Styrke fra C'ountiet for Guvernor Ford.

De bleve venligt modtagne af Guvernoren, som, efter at have gjennem-

læst den ovennævnte Meddelelse, oplæste for dem et Antal Breve, som

ban havde erholdt fra Persoaer i Hancock County og andre Dele af

Staten, hvilke fremsatte for ham Nodvendighedeu af at holde en væb-

net Styrke der hele Vinteren, Han beklagede Landets Tilstand og

anforte, at han betragtede Statens ludvaanere i Almindelighed som

Pobel og kunde ikke stole paa dem i noget Nodslilfælde, hvori da

Hellige som et Samfund udgjorde den ene Part. Han var villig til

at erkjende, at Retfærdighed ikke var bleven udvist mod de Hellige,

men var bange for at benytte den Magt, som hans Embede forlenede

ham, fordi, som han sagde, at hvis han skulde udove sin Indflydelse

med Hensyn til de Hellige, saaledes som han burde gjiire, vilde Re-

sultatet blive saavel hans eget som deres Fald. Tilsidst gav han Lofte

om at tage til Hancock County for at forsoge paa at formilde Pobelen

og opretholde Orden, indtil de Hellige kunde drage bort til Foraaret,

og derefter skulde disse, der havde været skyldige i Mord, Pobelvold

og Ildspaasættelse, blive bragte for Retten.

Efter at Major Warren og haus Soldater havde forladt Nauvoo,

den Gang han truede med at sætte Couutiet under Krigslov, blev det

bevist, at der i hans Kompagni var en deputeret Marskal fra Iowa,

som var kommen til Nauvoo med en Fordring til Guvernoren om at

faa Kirkens tolv Apostle udleverede. En vis Dr. Abiather Williams,

som havde et slemt Rygte for at være en Falskner, havde været for

en af Dommerne i Iowa og svoret, at de tolv Apostle havde gjort

falske Penge i hans Hus. Paa hans Vidnesbyrd blev en Arrestordre

udstedt for deres Paagribelse, og Marskallen blev afsendt til Nauvoo

i den Hensigt. Det sande Ojemed for Major Warrens Besog i Nauvoo

med sine Tropper var, at yde Bistand ved disse Arrestationer, men de

bleve torhindrede i at udfore dette ved den animerede Tale af Ældste

John Taylor. Kirkens Authoriteter havde været ulejliget med saa mange

lignende opspundne Anklager, som savnede endog det mindste Skin af

Sandhed, at de slet ikke bleve overraskede derved. Ikke desmindre,

da det blev berettet, at en storre Styrke var hvervet, med hvilken
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Officererne igien vilde besoge Nauvoo for at udfore Arrestationerne,

skjulte de Anklagede sig, saa der ikke var megen Saud-synlighed for,

at de skulde blive fundne, for at undgaa at blive arresterede, forhorte

og sandsynligvis fængslede, hvilket de tidligere havde været, grundet

paa falske Anklager.

Om Aftenen den 27de havde Major Warren en Sammenkomst med

Præsident Young og de tolv Apostle. Hans Folelser mod de Hellige

syntes at have forandret sig noget. Han erkjendte, at Ojeraedet med

haus og hans Soldaters sidste Besog i Nauvoo var at udfore de om-

talte Arrestordrer, men nu ansaa han det for uretfærdigt at sætte dem

i Kraft, da de vilde VJtre en Hindring for de Helliges Forberedelse

til at flytte bort. Som et Bevi^ for hans Ærlighed an forte han, at

han næste Dag vilde tage til Springfield, hvor en Del af hans For-

retninger vilde blive at bevæge sine Slægtninge og Venner til at flytte

til Nauvoo og afkjobe de Hellige deres Landejendomme.

Ældste Orson Spencer, som var bekjendt med Guvernor Ford,

skrev et Brev til ham, hvori han i bonfaldende Udtryk anforte de

Helliges forbigangne og nuværende Lidelser, Oificerernes og Soldater-

nes Troloshed, der stode under Guveruorens KommanHo, den Tro, som

de Hellige forhen havde næret om, at han vilde forsvare dem i deres

Rettigheder og administrere Retfærdighed uden Partiskhed, og den

Frygt, som nu var saa alminlelig, at han vilde lolge i Guvernor

B)ggs' Fodspor af Missouri med Hensyn til Forfolgalseu af de Hellige.

Brevskriveren endte med at bede Guvernoren om at tage ojeblikkelige

og bestemte Forholdsregler for at forebygge videre Be^^værligbeder for

de Hellige ved at forflytte Tropperne, som vare stationerede i Coun-

tiet, og indsætte Sheriffen i den fulde Myndighed af hans Embede,

Guvernor Ford folte sig fornærmet ved Modtagelsen af dette Brev, og

sendte det den 30te tilbage til Ældste Spencer tilligemed en Seddel,

hvorpaa han bemærkede, at han ansaa det for at være ringeagtende,

falsk og æreskjændende og som indeholdende en ufortjent Bebrejdelse.

Guvernoren afsendte ogsaa samme Dag et langt Brev til Biskop

George Miller, i hvilket han retfærdiggjorde sig for hele sin Embeds-

forelse mod de Hellige, paastod, at han havde bevaret dem fra total

Uddrivelse ved at sende sine Soldater til Countiet, anforte i en Slags

beskyttende Tone nogle af de værste af de falske Rygter, som vare

i Omlob om de Helliges opdigtede Tyverier og Mord, og paastod med
Bestemthed, trods de Helliges Protest, at ville opholde den militære

Styrke i Countiet.

Iblandt Brodrene, som vare indstævnede for Retten i Carthage,

var Joshua Smith, som havde staaet i Kirken siden 1836 og havde

altid været bekjendt som en god og trofast Mand. Ifolge Major War-

rens Befaling om at Alle, som kom ind i Byen Carthage, skulde under-
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soges for Vaaben, blev han ogsaa undersogt af Militsen, der fandt en

Kniv hos ham, hvorfjr han blev arresteret. Medens han hensad i

Arresten fik han Middagsmad. Strax efter Maaltidet blev han meget

syg og paastod, at hau var bleven forgivet af Soldaterne. Han levede

kun en kort Tid, og da hans Legeme siden efter blev underkastet en

lægevidenskabelig Uudersogelse. blev haus Mistanke bekræftet ; thi det

viste sig da, at han var dod af Gift.

Fremragende iblandt dem, som forlode Kirken og gjorde Anslag
mod Profeten Joseph Smiths Liv, var Doktor Robert D. Foster. Han
samtykkede med Pobelen i at bevirke haus Dod, og var en af de

Mænd, som mest ivrig ansporede Jo.epb Smith til at underkaste sio-

Lovens foregivne Fordringer ved at lag' til Carthage og at overgive

sig for sidste Gang Eu saadan Troloshed og forrædersk Handle-
maade bevirker aldrig Fred og Lykke, men bringer tidlig eller silde

Sorg og Samvittighedsnag. Der gives intet mer slaaeude Billede paa
denne Kjendsgjerning end Tilfældet med Dr. Foster. I en Samtale,

som han havde med en af Bro Irene ved Navn Abraham C. Hodo-e,

etter at være kommen til Kund-kab om, at de Hellige skulde flytte

mod Vesten, sagde han: „Jeg vilde onske, jeg kunde gaa med Eder,

men det lader sig ikke gjore. Jeg er den mest elendige Usling under

Solen. Hvis jeg kunde gjenkalde atteu xMaaneder af mit Liv, vilde

jeg ofre Alt, hvad jeg besidder paa Jorden. Jeg elskede Joseph

Smith mer end nogeu Mand, som nogensinde levede paa Jorden.

Dersom yg havde været nærværende, skulde jeg have staaet mel-

lem ham og Doien." Hodge spurgte ham : ,, Hvorfor handlede De,

som De gjorde? De var jo delagtig i hans Mord." Fuster svarede:

,,Jeg véd det, og jeg har ikke havt et Ojehliks Fred siden den

Tid. Jeg véd, at Mormouismen er Sandhed, og Tunken om at

mode Joseph og Hyrum ved Herrens Domstol er mere rædsomt for

mig end alt Au iet."

Ældste Orsou Pratt, som præsiderede over Kirkens Grene i de

ostlige og mellemste Stater, udstedte en Afskedsskrivelse til de Hel.

lige i deu Del af Landet i November 1845, for sin Afrejse til

Nauvoo for at forene sig med de Hellige, som skulde drage mod
Vesten. Han udtrykte sin Glæde ved Tanken om, at Tiden nu
var kommen, da de Hellige skuhle forlade den Skueplads, hvor de i

omtrent sexten Aar kun havde modt deu mest bitre Forfolgelse af

Saadanne, som for Storstedelen vare Religionsbekjendere. Hau bemær-
kede om Bortflyttelsen som fOlger : ,,Maaske vi ville komme til at gjen-

nemgaa maage Lidelser i vor Landflygtighed, men de ville blive af

en anden Beskattenh >d — der vil iugen kristne Banditter blive til at

forvolde os Kummer til enhver Tid — ingen hellige, fromme Præster
til at myrde os i Snesevis — ingen Redaktorer til at opmuntre til
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Ildspaasættelse, Ødelæggelse og Dod. Hvis vi do i Hulerne og Klof-

terne i Klippebjærgene, skulle vi do med Triumf der, hvor Fiiheden

regierer. Frihed paa et eusomt Sted og i eu Orken er langt mer at

foretrække end Martyrdom i disse fromme Stater."

TIENDE KAPITEL.

Ildspaasættelse og Mishandling ved Camp Creek.—Ældste E. Durfee dræbes

af Pobelen.—Nauvoo-Templets forelobige Indvielse.—Rygter om Regjerin-

gens Indblanding i de Helliges Planer om Bortflytning.—Historien om den

„falske Erigham".—En deputeret Marskal besoger Nauvoo for at foretage

Arrestationer.—Kirkens Authoriteter beslutte at sende et Kompagni Pio-

nerer til Klippebjærgene.—Samuel Brannans Selskab af Hellige.—Ordi-

nancer udfures i Templet.— Bortflytningen fra Nauvoo paabegyndes.—En
svigagtig Plan mod de Hellige.—Lejren ved Sugar Creek.

Det var blevet bestemt, at „Messenger", et Blad, som udgaves af Sa-

muel Braiinau i New York i Kirkens Interesse, skulde susj^enderes, og

at Redaktoreu skulde fragte et Skib, og tilligemed sin Presse og etvSel-

skab af Hellige fra de ostlige Stater tage rundt Kap Horn til Kali-

fornieu, da Distancen der fra til deres sandsynlige Bestemmelsessted i

Klippebjærgene autoges ikke at være stor, og Rejsen vilde være for-

bunden med mindre Udgifter. Paa samme Tid bleve de, som havde

tilstrækkelige Midler til selv at forskaffe sig Kjoretoj og Rejseudstyr,

raadede til at tage til Nauvoo, og der slutte sig til de Hellige og drage

mod Vesten.

Fra den 0})muntring, som Pobelen fik ved at forblive fri og vistraf-

fet efter Udforeisen af deres mange Forbrydelser, var det ikke til at

forvente, at de skulde ophore med deres Voldshandlinger. Tværtimod,

medens de Uskyldiges Blod endnu plettede deres Hænder og Nodraab

16de Ira de hjemlose Fordrevne, sjm vare blevue plyndrede for deres

Ejendele, og hvis Huse vare nedbrændte, udovede de umenneskelige

Skulke endnu værre Ugjeruinger. Ved Camp Creek omringede om-

trent tredive af dem Samuel Hicks Hus ved Midnat, kaldte ham op

af sin Seng og anforte, at de vare Guvernorens Soldater, kommende
direkte fra Carthage. Uden at tillade ham endog at klæde s^ig paa,

forte de ham bort med Magt, hvorpaa haus Hustru og Born, der alle

havde Koldfeber, næppe forundedes Tid nok til at komme ud af Huset

og tage nogle faa Ting med sig, forend der blev sat Ild paa dette.

Efter at Flammerne havde brudt ud igjennem Taget og havde faaet

saadan Oyerhaand, at det var umuligt for Hicks at slukke dem, blev
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han, gieunemisnet af den kolde Natteluft og bævende af Koldfeber,

sat i Frihed af Pobelen og tilladt at vende tilbage til de rogende

E-uinei* af sit Hus, medens Ugjeruingsmændene droge deres Vej. Paa

samme Tid blev der ogsaa sat Ild paa et andet Hus i det samme
Naboskab. Pobelens Angivelse om, at de vare Guvernoreus Soldater,

var sandsj-nligvis ikke Sandhed, da en Del af dem bleve gjenkjendte

som henhorende til den velbekjendte Pobelbande.

Kort Tid derefter viste en Del af dem sig ved Midnat i Green Plains,

hvor de satte Ild paa en Halmstak paa Solomon Hancocks Ejendom,

og derpaa fkjulte sig i Nærheden. Da Ejeren tilligemed nogle Andre

nærmede sig Skuepladsen for at slukke Ilden, skjod Pobelen paa dem
og dræbte Ældste Edmund Durfee, der havde staaet længe i Kirken,

og var en af de mest fredelige Mænd i hele Landet. Omendskjondt

Kuglerne floj hurtig og tæt om de Andre, blev dog ingen af dem
saaret Nogle af Pobelen, som vare delagtige i denne tragiske Scene,

pralede siden efter af, at de havde skudt Durfee for at vinde et

Væddemaal om en Gallon Brændevin, at Halmstakken blev antændt

for at vække Alarm og bringe Mændene ud, og ved at dræbe ham
havde de vundet Brændevinet.

Beretninger om Pobelens Voldsgjerninger bleve qjeblikkelig sendte

til Major Warren, og hans Mellemkomst forlangtes. Han udviste ogsaa

stor Energi i at soge efter de skyldige Personer, og forfulgte en Mand
lige til Missouri for at arrestere ham. Uagtet Guvernorens Praleu af,

at Soldaterne bevarede de Hellige fra total Odelæggelse, erklærede

Major Warren til Sheriff Backenstos, at Mordet paa Durfee aldrig

vilde have fundet Sted, havde ikke Tropperne været i Couutiet. Uag-

tet intet Bevis manglede for at domtue Personerne, som vare skyldige

i denne Ugjerning, da flere af Brodrene, som havde været Vidne til

Scenen, bleve indstævnede for Retten ved Undersogelsen af Sagen for

at afgive deres Vidneforklaringer, og andre Edfæstede, ifolge tidligere

Forlangende af Statsprokuratoren, ogsaa vare indstævnede, endte dog

Forhoret nojagtig paa samme Maade som mange af de foregaaenke,

hvor de Hellge vare den forurettede Part. Deres Vidnesbyrd forblev

upaaagtet, og Sagen blev nedlagt uden at endog en Grand Jury

blev sat.

De Helliges Arbejde paa den Tid gik hovedsagelig ud paa Ud-

foreisen af to Ojemed, nemlig Opforeisen af Templet og Forberedelsen

for Borlflytuing til Foraaret. Vognvæiksteder bleve oprettede over

hele Byen, og enhver nogenlunde dygtig Hjulmager, saa vel i-oiu Tom-

mermænd og Snedkere, samt mange Andre, .-oni aldrig tidligere havde

virket i nogen af disse Fag, bleve satte til at forarbejde Vogue. Tom-

mer blev i stor Mængde hugget og fort ind i Byen, hvor det saa blev

tillavet til i^it Brug ved at koges i salt Vand eller torret i Tt'rreovne.
6
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Jærn erholdtes fra alle Egne af Landet til deres videre Udstyr, og

Smedene vare Ireskjæftigede baade Dag og Nat med at arbejde paa

dem. Mange af Vognene vare temmelig simple i Udseende, og de

vare ikke saa smukt malede og beslaaede som dem, der nu ere i Brug;

der blev kun meget lidt Jærn anvendt ved Forarbejdels^en af disse

Vogne, da denne Artikel var meget knap. Mange bleve ligefrem for.

færdigede uden Jærnskinner, hvorimod Trægjorde bleve anvendte

i Stedet.

Tempelarbejdet var saa vidt fremskredet, at den nedre Del var

afpudset og rede til at tages i Brug; og den 30te November blev

det indviet.

Efter de Helliges stadige og ivrige Bestræbelser i over fem Aar

med at opbygge Herrens Tempel i Nauvoo, og medens de vare under-

kastede de mest skrækkelige og haarde Forfolgelser af deres Fjender,

vare de selvfolgelig meget tilfredse over at have ei| Del af Huset saa

vidt fuldfort, at Kirkens Ordinancer kunde udfores deri. De Helliges

Begjærlighed efter at nyde det Privilegium at erholde deres Bega-

velser, kan kun lignes med den Iver og Alvor, hvormed de sogte at

udfore Guds Befaling i at opbygge Templet. I Lobet af December

Maaned 1845 modtoge en hel Del Personer deres Begavelser.

De Helliges Bestræbelser for at finde Kjobere til deres Ejendomme

vare i Almindelighed frugteslose. Et helt Antal Udsendinge fra ka-

tholske Kirkesamfund i de forskjellige Byer samt andre Selskaber

besogte Nauvoo, og talte meget om at ville kjobe eller leje Templet

og andre offentlige Bygninger; de Fleste af dem ytrede deres For-

undring over Templets Skjouhed, den smukke Stad og dens venlige

Omgivelser. Men deres Besog endte i Almindelighed med et Lofte fra

deres Side om nærmere at ville overveje Si)org3maalet om at kjobe, og

uagtet de af de Hellige fremsatte Betingelser vare meget rimelige, ja,

man forlangte kun den halve Væx-di, i Sammenligning med Ejendomme

i andre Dele af Landet, saa blev der sjælden Andet med disse Agen-

ter og Udsendinge, end blot at undersoge Ejendomme og snakke om

at ville kjobe eller leje dem.

En Smule Ophidselse foraarsagedes i Nauvoo i Begyndelsen af

December Maaned 1845 ved Modtagelsen af Efterretninger fra Washing-

ton om, at Krigssekretæren og adskillige andre Kabiuet-Embedsmænd

i Hovedstaden havde besluttet, om muligt, at forhiadre de Hellige fra

at flytte mod Vesten. De antoge at kunne gjore det under Fore-

givende af, at det var lovstridigt for en bevæbnet Styrke at drage ud

fra de Forenede Stater til nogen anden Regierings Enemærker. Ryg-

tet gik den Gang, at de Hellige vilde nedsætte sig i Kalifornien eller

Oregon, hvilket Territorium i)aa den Tid tilliorte Mexiko. Det maa

erindre?, at hvad der nu kaldes Utah Territorium, den Gang horte
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under Slexiko, ja endog indtil nogen Tid efter, at det var blevet op-

taget af de Hellige.

De Hellige droge ikke ud som en bevæbnet Styrke for at under-

tvinge eller tage nogen anden Regjeriugs Territorium i Besiddelse,

for selv at oprette en uafhængig Kegjering, udgive Love eller ez'-

klære Fjendtligheder mod de Forenede Stater eller noget andet Land,

uagtet man tillagde dem en saadau Hensigt. Men skjondt de jiaa

Grund af deres Fjenders Forfolgelser vare uodsagede til at opgive

deres dyrt erhvervede Hjem, besluttede de tværtimod tredel igen at

udvandre til et eller andet fjærnt Sted, hvor de kunde være fri

for deres Fjenders Forfolgelser; og de onskede at underkaste sig den

Eegjerings Love, under hvilken de maatte nedsætte sig, ligesom de

altid havde vist Lydighed mod de Forenede Staters Love.

Præsident Young sagde Folket, at de skulde gaa til Trods for alle

Embedsmænds og Andres Bestræbelser for at forhindre dem, da han

var overbevist om, at Herren vilde bevare de Hellige i Fremtiden,

ligesom han havde gjort i Fortiden.

Mæglende Breve bleve skrevne fra Nauvoo til Stephen A. Doug-

las og adskillige andre Medlemmer af Kongressen for at sikre deres

Indflydelse imod det Skridt, at ville forebygge de Helliges Fjæruelse.

Flere Embedsmænd besogte Nauvoo adskillige Gauge i Lobet af Decem-

ber Maaned i den Hensigt at arrestere Præsident Young og andre Med-
lemmer af de tolv Apostles Kvorum, men da hine Brodre sogte at uud-

gaa dem, bleve de som Folge heraf ved adskillige Lejligheder uoJte til at

forstille sig. Den 23de December fandt den beromte ,, Falske Brig-

ham" Arrestation Sted, hvorom Præsident Brigham Young selv for-

talte Folgende:

„Paa den Tid vi arbejdede i Templet i Xauvoo og uddelte

Ordiuancerne havde Pobelen erfaret, at „Mormonismen" ikke var

dod, som de formodede. Vi havde fuldfort Teujplets Mure, og den

overste Etage, omtrent fra de forste Vinduer, i omtrent 15 Maaue-

ler. Det hævede sig ligesom ved Magik, og vi begyndte at admini-

strere Ordinancerne. Xu begyndte Pobelen at jage efter andre Ofre

;

de havde allerede dræbt Profeten Joseph og hans Broder Hyrum i

Carthage Fængsel, medens Staten var Borgen for deres Sikkerhed, og

nu onskede de Brigham, Præsidenten for de tolv Apostle, som den

Gang virkede som Kirkens Præsident-

Jeg var i mit Værelse i Templet ; det var i det sydostlige Hjorne

i overste Etage. Jeg erfarede, at en bevæbnet Skare lurede ved Temp-

let, og at de Forenede Staters Marskal ventede paa, at jeg skulde

komme ud, hvorpaa jeg knælede ned og bad min himmelske Fader,

i Jesu Xavn, at lede og beskytte mig, saa at jeg kunde leve og blive

til Xytte for de Hellige; jeg rejste mig op og satte mig paa miu Stol;
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der bankede En paa min Dor. „Kom ind !" sagde jeg, og Broder George

D. Grant, som den Gang var min Kusk og gjorde Husarbejde for

mig, traadte ind i Værelset, Han sagde: „Broder Brigbam, véd De,

at en bevæbnet Skare og de Forenede Staters Marskal er her?" Jeg

fortalte ham, at jeg havde bort saa. Da Broder Grant traadte ind i

Værelset lod han Doren staa aaben. Det faldt mig ikke ind, hvad

jeg skulde gjore forend jeg saa' ud over Korridoren, hvor jeg fik Oje

paa Broder William Miller, der stod og lænede sig mod Muren. Idet

jeg traadte hen til Doren, vinkede jeg ad ham, og han kom hen til

mig. „Broder William," sagde jeg, ,, Marskallen venter her paa mig,

vil De gaa og gjore akkurat som jeg siger Dem? Dersom De vil,

vil jeg spille dem et Puds." Jeg vidste, at Broder Miller var en ud-

mærket Mand, aldeles paalidelig og skikket til at udfore min Plan.

jjHer, tag min Kappe," sagde jeg, — men det traf sig at være Broder

Heber C Kimballs; vore Kapper vare ens i Farve, Facon og Stor-

relse
;

jeg slog den om hans Skuldre og bad ham bruge min Hat og

ledsage Broder George D. Grant. „George, træd De ind i Vognen,"

sagde jeg, „og se paa Broder Miller, og sig til ham som om De talede

til mig: Er De færdig til at kjore? De kan giore dette, og de ville

antage Broder Miller for at være mig og handle derefter," hvilket

de ogsaa gjorde.

I samme Ojeblik som Broder Miller traadte ind i Vognen kom
Marskallen hen til ham, lagde sin Haand paa hans Skulder og ?agde:

,,De er ai-resteret." Broder William gik ind i Vognen, og sagde til

Marskallen : „Jeg tager til Mansion-Huset ; vil De ikke kjore med
mig?" De kjorte begge til Mansion- Huset, hvor mine Sonner, Joseph

A. og Brigham Young junior samt Broder Heber C. Kimballs Sonner og

Flere vare tilstede, og de syntes alle paa en Gang at forstaa og tage

Del i Spogen. De fulgte Vognen til Mansion-Huset og samlede sig

om Broder Miller med Taarer i deres Ojne, idet de sagde: ,,Fader"

eller „Præsident Young, hvor skal Du hen?" Broder Miller saa'

kjærligt paa dem, men svarede ikke; Marskallen troede virkelig, at han

havde fanget „Broder Brigham".

Prokurator Edmonds, som opholdt sig i Mansion-Huset, forstod

ogsaa Spogen og tilbod sig frivillig til Broder Miller at ville gaa til

Carthage med ham, for at se hans Sag gjennemfort. Da de kom Car-

thage paa omtrent to eller tre Mile nær standsede Marskallen med

sin bevæbnede Skare. De rejste sig op i deres Vogne og Kareter,

ligesom naar en Flok Vilde gaar til Krig, eller som om de havde

været en Flok Djævle, idet deraabteog skrege, sigende: ,,Vi have fanget

ham, vi have fanget ham, vi have fanget ham!" Da de naaede Car-

thage tog Marskallen den foregivne Brigham ind paa et af de ovre

Værelser i Hotellet, satte en Vagt over ham og fortalte paa samme
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Tid de Omkringstaaende, at ban havde Brigham. Broder Miller for-

blev i Værelset indtil de bode ham at spise Aftensmad. Medens han

var der kom Flere ind, En efter en Anden, og spurgte efter Brigham.

Broder Miller blev dem udpeget som Brigham ; saaledes vedblev det

indtil en ,,Mormon"-Apostat ved Navn Thatcher, der havde boet i

Nauvoo, kom ind og spurgte Værten, hvor Brighara var. „Det er

Hr. Young," sagde Marskallen, og pegede tværs over Bordet paa Bro-

der Miller. „Hvor? Jeg kan ikke se Nogen, der ligner Brigham,"

svarede Thatcher.

Værten fortalte ham, at det var den fede Mand, der sad og spiste.

„Hvad, F—u," udbrod Thatcher, ,,det er ikke Brigham; det er Wil-

liam Miller, en af mine gamle Naboer." Da Værten borte dette, gik

han hen og klappede Marskallen paa Skulderen, forte ham hen til en

Side og sagde: „De har taget Fejl, det er ikke Brigham Young, det

er William Miller fra Nauvoo." iNIarskallen, der blev meget forbau-

set, udbrod: „Du gode Gud! og han gik for Brigham." Derpaa tog

han Broder Miller ind i et Værelse og sagde til ham med eu Ed:

,,Men, hvorfor fortalte De mig ikke Deres Navn?" „De har jo ikke

spurgt mig derom," svarede Broder Miller. „Vel, hvad er deres

Navn," spurgte Marskallen med en anden Ed. „Mit Navn er Wil-

liam Miller," svarede han. ,,Jeg troede Deres Navn var Brigham

Young, mener De virkelig hvad De siger?" vedblev Marskailen. „Ja,

visseligen gjor jeg saa, " sagde Broder Miller atter. „Hvorfor sagde

De mig ikke dette for?' spurgte Marskalleu. ,, Fordi jeg ikke var

forpligtet til at sige det," svarede Miller. Marskallen gik rasende ud

af Værelset, fulgt af Broder Miller, der nu gik bort i Forening med

Prokurator Edmonds, Sheriff Backenstos og Andre, der toge ham hen

til et sikkert Sted. Dette er den oprindelige Grund til Opkomsten af

Historien om den „Falske Brigham", saa vidt jeg erindrer."

Den 27de December viste atter en Forenede Staters Marskal sig

i Nauvoo for at soge efter de Tolv og Andre. Han tillodes at gjen-

uemsoge enhver Del af Templet, og ved at se dette og Staden fra

Taarnet udtrykte han sin Tilfredsstillelse med, hvad han saa'. Han
maatte imidlertid tage bort uden at have fundet Gjenstanden fer sin

Sogen, da de, som han sogte efter, fra tidligere Erfaring vidste, at

den letteste og heldigste Maade at sikre sig deres Ret paa, var at holde

sig i passende Afstand fra de Embedsmænd, hvis hele Formaal gik ud

paa at domfælde og straffe de Hellige, hvadenten der var nogen Grund

til Anklage imod dem eller ikke; folgelig holdt de sig skjulte for dem.

Den 4de Januar 1846 skrev Guvernor Ford et langt Brev til

Sheriff Backenstos, hvori han anstræugte sig meget for at indprente

den Ide, at han ikke havde foranlediget det sidste Forscig paa at arre-

stere Kirkens Authoriteter i Nauvoo eller været Medhjælper deri ved
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at Stille Tropper til Marskallens Disposition. Han tiikjendcgav tillige,

at det var en Regjeringsaffære, i hvilken han ikke havde taget nogen

officiel Del, og at hau havde afslaaet Marskalleus Forlangende om at

stille Tropper til hans Baadighed. Han ytrede sin Tro paa, at Re-

gjeringen vilde forebygge de Helliges Bortflyttelse til Klippebjærgene,

da de i saa Fald sikkerlig vilde
,
.forene sig med Britterne" og for-

aarsage de Forenede Stater mere Besvær end nogensinde fiir. Han
indlod sig i Spekulationer over, hvad Resultatet yilde blive, om de Hel-

lige bleve bragte i Kollision med Regjeringen. og ansaa det for ganske

rimeligr, at Kirkens Ledere vilde blive adskille fra Folket og blive

Flygtninge paa Jorden, eller ogsaa blive tvungne til at underkaste

sig Forhor efter Beskyldningerne imod dem.

Det var ikke til at forundres over, at Guvernoren ikke onskede

at anses for Ophavsmanden til en Bevægelse, der endte paa en saa

lojerlig Maade som Forsoget paa at arrestere Præsident Young. Gu-

vernoren havde i alle sine Handlinger imod de Hellige vist, at han

var en nedrig Hykler, der ikke besad den ringeste Forstand om eller

Agtelse for Retfærdighed, eller ogsaa var han en kraftlos Mand og

uden tilstrækkelig Villiestyrke til at være skikket for endog det rin-

geste offentlige Embede. De Hellige vare ikke bange for at under-

kaste s\(r Forhor, grundet j)aa Anklager for Falskneri eller nogen

anden Furbrydelse, som maatte bringes iraod dem, hvis de blot kunde

blive forsikrede om, at deres Liv ikke vilde blive udsat for Fare,

eller erholde Sikkerhed for, at de ikke under Forhoret vilde blive

myrdr-de paa samme Maade som Joseph og Hyrum Smith ; men efter

Guvernoreus Forræderi ved hin Lejlighed kunde de ikke længere stole

paa hans Lofter.

D^i 20de Januar 1846 udstedte Kirkens Hojraad i Nauvoo et

Cirkulære til Kirkens Msdlemmer i Almindelighed og Andre, hvilket

tilkjendegav Authoriteternes Bestemmelse om at udsende et Kompagni

unge, hairdfore Mænd som Pionerer tidlig i Marts jSIaaned for atgaa

imod Vest og udfinde et Sted i en eller anden Dal iraellem Klippe-

bjærgene, hvor de kunde saae og hoste, bygge Huse og berede sig for

Modta/els?n af deres Familier, der da skulde tage afsted saa tidlig

paa Foraaret, som Grænset var tilstræ'kkelig frenivoxet til at kunne

tjene deres Heste og Kvæg til Fode. Det Sted, de skulde udvælge,

vilde blive gjort til Hvilested for de Hellige, indtil et varigt Sted

nærmere kunde blive bestemt. Det Rygte, som var bleven udspredt

til den Effekt, at De Hellige vare blevne fjendtlige mod deres Land

og vare utilfredse med de Forenede Staters Regjeringsform, blev mod-

bevist; og det blev kundgjort, at ,,om der skulde opstaa Fjendtlig-

heder mellem de Forenede Staters Regjering og nogen anden Magt,

angaaende den retlige Besiddelse af Territoriet Oregon, ville vi strax
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hjælpe de Forenede Staters Regjering til Besiddelse af dette Land.

Det er i geografisk Henseende vort, og med Rette skulde ingen frem-

med Magt herske der; om vor Tjeneste bliver forlangt til at fore-

bygge dette, vil samme med Glæde blive ydet efter vor bedste Evne."

De Helliges Villighed i at holde fast ved Landets Loye og at

efterkomme Regjeringsembedsmændeues Opfordring i at bistaa de For-

enede Stater blev suart sat paa Prove, som senere vil blive paavist.

Faa den Tid blev der anlagt Kolonier i Oregon af de For-

enede Stater, og det antoges for sandsynligt, at Regjeriugen vilde

anlægge en Række Fæstninger fra Missouri-Floden til disse Settle-

menter. I Tillælde af at dette skulde blive gjort, haabede de Hel-

lige at faa Bygningsarbejdet at udfore, da de rimeligvis vilde være

i Xærheden af Ruten, og derfor blive i Stand til at kunne ud-

fore det under mere fordelagtige Vilkaar end Andre. Betalingen

for deres Arbejde vilde saaledes afhjælpe deres Fornodeuheder.

Den Forvovenhed, som blev udvist af de Hellige paa den Aars-

tid i at foretage en Rejse i Orken paa henved tusinde Mile, til en

Egu, udelukkende beboet af Vilde, kunde ene og alene hidrore fra

en ubetinget Tro paa Guil. Vi kunne ikke tilbageholde en Folelse

af Ærbodighed for visse Mænd, uaar vi overveje deres Handlinger.

De stolede fuldstændigt paa Gud; thi deres Transportmidler vare af

den Beskaffeubed, at de ikke kunde tage et meget stort Forraad

af Levnetsraidler med sig, otr hvilken menneskelige Sikkerhed havde

de for, at de vilde blive i Stand til at avle Korn i deres nye

og fjærne Hjem, inden deres eget medtagne Forraad var opsluppet?

De havde inoren nsrsonlio; Erfariuor at stotte sisr til ; de, der vare

mest bekjeudte med Egnene imellem Klippehjærgene, holdt stærkest

paa, at Korn ikke kunde dyrkes der. Di^se kjække Mænd og

Kvinder vidste fuldt vel, at dette Foretagende vilde blive rigt paa

Farer, men de besadde ubetinget Tro paa Gud, og de stolede paa,

at han vilde befri dem.

Det blev bestemt, at de, som vare i Stand til at kunne tage

afsted, og som havde det NoJvendiga til Rejsen, skulde gjore det

saa tidlig som muligt, og eu Komite, bestaaende af A. W. Babbitt,

Jos. L. Heyvood, John S. FuUmer, Henry W. ^lillei- og John M.

Beruhisel, blev beskikket til at sælge de Helliges EJeudomiue. Saa

snart som Ejendommene kunde blive solgte, skulde de saaledes erholdte

Midler anvendes til at udhjælpe dem, som af Mangel paa L^drustning

til Rejsen ellers maatte forblive tilbage.

I Januar Maaned syntes den Anskuelse for hver Dag at blive

mere fremherskende, at der vilde opstaa Vanskeligheder, naar de Hel-

lige skulde tage afsted. Det Rygte naaede Nauvoo fra Washington,

at Regieringens Embedsmænd vilde afskjære dem paa Vejen og fratage
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dem alle deres Vaaben, saa at om de havde besluttet at drage bort,

maatte de tage afsted forsvarslose. Præsident Young raadede dem,

som vare beredte til at drage bort, om at holde sig færdige til at tage

afsted efter et Par Timers Varsel.

Ældste Samuel Brannan, der havde lejet Skibet „Brooklyn", afsej-

lede fra New York for at rejse til Kalifornieu den 4de Februar, med
omtrent to hundrede og tredive Sjæle ombord, for Storstedelen Hel-

lige, og med betydelig Fragt, af hvilken Noget skulde til Sandwich-

Oerne. Passagererne begave sig paa Rejsen med Glæde. De toge alle

Slags Værktoj og Redskaber med sig, som bleve benyttede af Land-

mænd, Smede, Tommermænd, Hjulmænd etc, ligeledes Materialier til

to Kornmoller, de nødvendige Maskiner til en Savmolle, en Bogtryk-

kerpresse, Tyj^er, Papir og enhver anden Ting, der behdvedes for at

anlægge en Koloni i et fjærnt Land.

Arbejdet med at administrere i de hellige Ordinancer i Templet

vedblev næsten uophorlig Dag og Nat indtil den 7de Februar; Folket

vare saa ivrige heri, at de syntes næsten uvillige til at lade Præsident

Young og de Tolv rejse bort, da deres Privilegier i saa Tilfælde vilde

ophore. De Helliges Bortflytning paabegyndtes den 6te Februar un-

der Ledelse af Biskop George Miller, der med Familie og sex Vogne
bleve satte over Mississippi-Floden, og efter faa Dages Forlob var

man baade Dag og Nat beskjæftiget med at færge Vogne over Floden.

Nogle smaa Uheld indtraf, f. Ex. Synkningen af en Færgebaad, men
i Almindelighed lykkedes dem at komme heldigt over.

Den 9de opdagedes der Ild i Templets Tag ; Kakkelovnsroret

havde antændt det. Der blev ojeblikkelig giort Allarm, og Borgerne

kom strax til Stedet, hvor Ilden blev slukket efter en halv Times

Forlob. Den ved Ilden foraarsagede Skade var ikke meget stor.

John E. Page, et gammelt Medlem af Kirken og en af de tolv

Apostle, havde i nogen Tid nægtet at ville virke sammen med de an-

dre Apostle og var stedse tilbojelig til at finde Fejl og klage. Man
havde længe mærket, at han arbejdede sig henimod Apostasi, og den

9de blev han derfor udelukt af de tolv Apostles Kvorum.
Præsident Young og nogle Andre med deres Familier forlode

Nauvoo den 15de, satte over Floden og rejste ni Mile til Sugar Creek

i Lee County, Iowa. Her sloge de Lejr, organiserede sig i Kompag-
nier og ventede Andres Ankomst fra Nauvoo, for de toge videre af-

sted. Medens de opholdt sig der vedblev Vejret at være meget strængt,

og man led meget i Lejren af Kulden.

Kulden var saa stræug, at Mississippi-Floden blev fuldstændig til-

frossen, saa at man msd Lethed kunde kjore over Isen. Mange af de

Hellige i Lejren manglede Vogndækker og Telte til at beskytte dem,

hvoraf Folgen var, at da Sneen faldt og det strænge Vejr begyndte,
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lede de mere end de ellers vilde have gjort; men uagtet dette vare

de i Almindelighed glade og tilfredse og saa' fremad med Glæde til

deres endelige Befrielse fra deres Forfolgeres Magt.

I Februar Maaned 1B46, medens de, som vare gaaede ud fra Nau-

voo paa deres Rejse imod Vesten, havde lejret sig ved Sugar Creek,

modtoge de Efterretninger om en Bevægelse i New York, som var sat

i Gang i deu Hensigt at frarane dem de Hjem, som de forventede at

erhverve sig, uaar de uaaede deres Bestemmelsessted i Vesten.

Ifolge Breve fra Samuel Brannau, der havde virket som Agent

for Kirken i New York, viste det sig, at et Antal Mænd, iblandt

hvilke vare Araos Keudall, tidligere General-Postmester af de Forenede

Stater, og A. G. Bensou, havde sammensvoret sig for at udbrede den

Anskuelse, at Regjeringen havde Magt og Ret, og tillige vilde benytte

samme, til at forhindre de Helliges Bortflyttelse mod Vest og bevirke

deres Adspredelse. De havde overbevist Brannau om, at dette virkelig var

Tilfældet, og at de ogsaa besadde den nodvendige Indflydelse til at kunne

afvende Ulykken og vare villige til paa visse Betingelser at gjore det.

Betingelserne vare, at om de Hellige skulde tillades at fortsætte deres

Rejse, uden at hindres deri af Regjeringen, skulde de, naar de naaede

deres Bestemmelsessted, afstaa Halvdelen af deres Ejendomme — vexel-

vis hver Lod eller Sektion — til denne Forening af Mænd, iblandt

hvilke man ogsaa troede at tælle Præsidenten for de Forenede Stater,

uagtet hans Navn ikke skulde bruges i Sagen. I sin Iver og Æng-
stelse for at spare Kirken altfor megen Besvær tillod Ældste Braunan

disse Mænd at opsætte et Dokument, der indeholdt de omtalte Betin-

gelser, hvilket han undertegnede paa Kirkens Vegne og A. G. Benson

paa det andet Partis Vegae ; det blev derpaa sendt til Nauvoo for at

faa det sanktioneret af Kirkens ledende Mænd.
Denne Bestræbelse paa at bedrage de Hellige var saa klart lagt

for Dagen, at Præsident Young og de ledende Mænd i Lejren, hvem
Sagen blev forelagt, strax gjennemskuede det Hele, og uagtet Ældste

Brannau saa tillidsfuld troede paa Oprigtigheden af disse Mænds Hen-

sigter og i god Tro havde undertegnet sit Navn, vare Kirkens Au-

thoriteter ikke saa lettroende; folgelig erholdt dette Dokument aldrig

deres Sanktion.

Præsident Young og nogle faa Andre i Lejren vendte tilbage til

Nauvoo den 18de Februar og forbleve der til den folgende Sondag

for at prædike til og opmuntre dem, som bleve tilbage i Byen. Under

Forsamlingen indtraf det Uheld, at Templets Gulv sank en Smule

med en bragende Lyd, hvilket foraarsagede Bestyrtelse iblandt de

Forsamlede, og to Mænd — Apostater —•, som vare i Forsamlingen,

bleve saa betagne af Frygt, at de virkelig hoppede ud af Vinduet,

hvilket medforte, at den ene brækkede sit Ben og den anden sin Arm,
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foruden at de ogsaa knuste Vinduesruden ved deres overilede Flugt.

Præsident Young sogte forgjæves at berolige Folket ved at forklare

dem Grunden til den opstaaede AUarm og sluttede tilsidst Modet, som

skulde fortsættes i den nærliggende Lund, omendskjondt Sneen bedæk-

kede Jorden indtil en Fods Dybde.

Uagtet strænge Ordrer vare givne de Hellige af Authoriteterne

om at forsyne sig med et tilstrækkeligt Forraad Levnetsmidler, for de

toge afsted, viste det sig dog, at Mant^e af dem, der havde lejret sig

ved Sugar Creek, vare blottede for Fode, idet de kun havde forsynet

sig med det Tilstrækkelige for nogle faa Dage. Præsident Young og

Andre i Lejren, som havde taget afsted med et bedre Forraad af

Levnetsmidler og Fode til deres Dyr, delte med dem, som vare i Nod,

og Bestræbelser bleve gjorte af mange af Brodrene for at erholde

Arbejde i Iowa, hvilket ogsaa lykkedes for Mange. Noget Arbejde

med at hugge Tommer og afskalle Korn erholdtes, ved hvilket de

Hellige fik nogle Midler til Hjælp paa Rejsen.

Den 28de Februar blev en Ansogning sendt til Guvernoren i Iowa

af Kiikens Authoriteter, anraabeude om hans Beskyttelse og Indfly-

delse til Gunst for de Hellige, medens de vare paa Rejsen til et fjærnt

Land, eller medens de opholdt sig i Territoriet for ved arbejde at

lægge sig Noget til Side til Rejsens Udstyr, eller i at saae og hoste

enten paa lejet eller uoptaget Land, hvis Nodvendigheden skulde byde

dem at gjore dette.

I Lobet af Februar 31aaued ankom der næsten hver Dag Fami-

lier fra Illinois til Lejren ved Sugar Creek. Folkets Lidelser paa

Rejsen, ja endog efter at de vare ankomne til Lejren, vare store, da

Kulden var overordentlig stræng næsten hele Tiden, og de Hellige

vare kun slet forsvnede med Klæder.
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ELLEVTE KAriTEL.

Lejren fortsætter Rejsen vestpaa fra Sugar Creck.— Apostaten .1. J. Strang

bortleder et Parti.—Samtale mellem Luke Johnson og John E. Page.

—

Lejren gjennemgaar store Besva-rligheder.—En syg Hest helbredes.—Bi-

skop Millers og Andres Opsætsighed.—Nogle slette Personer gjore sig

skyldige i Bedrageri.—Lejren organiseres mere fuldstændigt.—Garden

Grove anlægges.

Den 1ste ^Lirts paabegyndte atter de, der liavde lejret sig ved

Siigar Creek, sin Rpjse i nordvestlig Retning. De maatte udstaa mange

Besværligheder undervejs, da Vejene vare meget slette og Oxerne for

faa til den svære Last. Ved Afrejsen vare de kun delvis organiserede

i Kompagnier. Efter at have rejst nogle faa Dage blev Præsident

Young valgt til L?der fjr Lejren, og han skred til at organisere dem

paa en saadau Maade, at do vare i Stand til at kunne rejse behage-

ligt. Pionererne bleve beskikkede til at rejse foran og berede Vejen

for de Andre, som fulgte efter i Orden, under Vejledning af deres

forskjellige Afdelingsledere.

I Nauvoo fortsatte man med at gjore Forberedelser til Rejsen

Arbejdet paa Templet blev ogsaa fortsat, og de Helliges storste Be-

kymring syntes at være for at fuldfore Bygningen saa hurtig som mu-

ligt og i at ruste sig til Rejsen. Der var en hel Del Apostater, som

sogte at gj^J^re Alt, hvad der stod i deres Magt, for at vække Split-

telse, men deres Indflydelse var kun ringe.

De Hellige vare i Almindelighed enige i at soge at udfore de

Raad, som bleve dem givne af Præsident Young forend Afrejsen. Et

helt Antal Mænd, som tidligere havde været fremragende Medlemmer

af Kirken og som havde vendt sig bort formedelst Overtrædelse, stræbte

nu at bevirke Adskillelse. John E. Page, tidligere en af de tolv

Apostle, var meget haard i sin Dom om Kirkens Authoriteter, og raa-

dede Folket i Nauvoo i en offentlig Tale til at antage J. J. Strang,

en anden Apostat, til deres Leder. Det var lykkedes Strang at samle

et Antal Tilhængere, og virkelig var en vis Klasse af Personer, som

havde været Medlemmer af Kirken og som ikke besadde Guds Aand,

strax rede til at lytte til og tro de falske Lærdoaime, som bleve frem-

satte af Personer, der foregave at have faaet Aabenbariug fra Herren

om at lede dem. Til Oplysning herom kunne vi meddele, at omtrent

paa den Tid skrev en Mand ved Navn C W. "^-Yandell en Artikel,



124 KIRKENS HISTORIE.

som han udgav for at være eu A åbenbaring fra Herren til J. J.

Strang og sendte den til en af hans Tilhængere for at se, hvilken

Virkning det vilde have iblandt dem. Denne Mand læste den i en

offentlig Forsamling og afgav sit Vidnesbyrd om, at han vidste, den

var fra Herren, og den blev strax antaget af de Andre som en di-

rikte Aabenbaring fra Gud ; men da Wandell saa', hvor stor Tiltro

den erholdt, underrettede han dem om, at han selv var Forfatteren

deraf, at Strang aldrig havde set den, og at Herren Intet havde at

gjore med den.

Dette Wandells Bedrageri var meget dadelværdigt. Hans Forsog

paa at bedrage Folket ved den falske Brug af Herrens Navn var syn-

digt og gudsbespotteligt. Han tabte selv kort efter Herrens Aand og

faldt i Morke, og uagtet han nogle Aar derefter atter fornyede sine

Pagter og gik paa Mission, tabte han igjen sin Stilling og var, da vi

sidst borte om ham, eu Modstander af Kirken.

Luke Johnson, tidligere en af de tolv Apostle, som for en Tid

havde været udelukt af Kirken, bekjendte omtrent paa den Tid sine

Fejl i en offentlig Forsamling i Nauvoo og udtalte sit Ouske om atter

at forene sig med Kirken og drage ud med dem i Orkenen. Han for-

nyede folgelig sine Pagter og forblev et Medlem af Kirken indtil sin

Dod, der indtraf i Utah Territorium. Luke Johnson var bleven valgt

til en af de Tolv, da dette Kvorum forst blev organiseret i Kirtland,

Ohio. Han faldt sidea i Morke og blev udelukt af Kirken. John E.

Page blev valgt til Apostel i hans Sted. Da Luke kom til Nauvoo
for at gjore Tilstaaelse og atter forene sig med Kirken, fik han hore,

at Page var der. Dog vidste han ikke, at han havde apostaseret.

Han havde isiude, eftersom Page var bleven ordineret i hans Sted, at

ville besoge ham og have en Samtale med ham. Page gjenkiendte

ham imidlertid ikke. „Hvorledes, kjender De mig ikke?" sagde Luke.

,,Nej," var Pages Svar. „De er niiu Efterfolger i Embedet," vedblev

Luke, „og jeg kommer for at affordre Dem Regnskab for dets For-

valtning." Page rodmede og sænkede Hovedet. Luke Johnsons Hen-

sigt var kun at have en uskyldig Spog med hara; men i Stedet for

en Spog, viste det sig at væie den værste Straf for Page, saa meget

mere, da Luke var uvidende om Pages virkelige Stilling.

De Hellige vare udsatte for mange Farer, medens de laa i Lejr

ved Sugar Creek og senere, medens de rejste der fra i en vestlig Ret-

ning, efter at Foraaret var indtraadt. De vare mangelfuldt klædte,

Vognene vare kun for en Del bedækkede, og Mange havde ingen Telte;

tilmed var Foden knap for Enkelte. Deres Stilling var i mange Til-

fælde frygtelig. Kulden havde været saa stræng, medens de vare lej-

rede ved Sugar Creek, at Mississippi-Floden var fuldstændig tilfrossen

;

de vare ligeledes udsatte for strænge Viude og for Sne, og senere, da
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Vintereu ophcirte, bleve de ofte gjennemblodte af Regnen, som osede

ued i Stromme og gjennemvædede Jordbunden i den Grad, at Rejsen

fremad blev temmelig besværliggjort baade for Meanesker og Djt, og

Telte bleve ofte opslaaede i Muddei-et, da der intet tort Sted fandtes.

Disse Gjenvordigheder vilde have været utaalelige for et Folk, som

ikke havde udstaaet saa mange Lidelser som de Hellige. Men de

havde lidt saa meget under de Ugudeliges Hænder, at de vare glade

ved at komme bort fra dem under alle Omstændigheder. Pobelen

havde dræbt deres elskede Profet og deres Patriark og mange af deres

Brodre ; de havde opbrændt deres Huse og anden Ejendom, havde

plaget og besværet dem paa alle mulige Maader og havde stadig sogt

at borttage Apostlenes og andre af Guds Tjeueres Liv. De vilde ikke

tillade de Hellige at leve i Fred og tilbede deres Gud overensstem-

mende med hans Befalinger. Omendskjondt Nauvoo og det omliggende

Land var opfyldt af rige Landejendomme og skjonne og behagelige

Hjem, havde det dog ingen Tiltrækning for de Hellige, som elskede

deres Religion over alt Andet; de forlode derfor med Glæde alle deres

behagelige Steder og droge ud i Orken. Al den Træthed, Udmattelse

og Mojsommelighed, de maatte udholde, blev formildet ved den rolige,

uforstyrrede Dyrkelse af Herren. Fred herskede i deres Barm, ideres

Telte, Vogne og i Lejren, og de vare lykkelige. Herren gav dem

Styrke i Forhold til deres Provelser ; han udgod sin Aand over dem,

og Orkenen syntes ikke at have noget Skrækkende ved sig. Glade og

tilfredse droge de videre, stolende paa, at Gud vilde fore dem til et

Land, hvor de vilde være langt mere fjærnede fra deres forrige Fjen-

der, og hvor de kunde bo i Fred og Sikkerhed.

Uagtet Alt, hvad de maatte taale og gjenuemgaa, var Folket dog

i Almindelighed ved godt Helbred; kun faa Dodstilfælde indtraf. Det

blev dog Ældste Orson Spencers tunge Lod at miste sin elskede Livs-

ledsagerinde, sin Ungdoms Hustru og sine Borns Moder. Edwin Little,

en Nevo af Præsident Young, blev ligeledes kaldt bort. Han blev

angrebet af Lungebetændelse og dode ved Sugar Creek.

En Omstændighed indtraf, efter at Lejren havde naaet Richard-

sons Point, hvilket maaske vil være af Interesse for vore Læsere. En
af Brodrene forlod Lejren for at gaa tilbage og hente et Læs Flytte-

gods for en af de Hellige. Efter at have taget afsted, blev en af hans

Heste syg, og han maatte standse. Han og tn af Brodrene, som var

med ham, blev tilskyndet til at lægge Hænder paa den. De gjorde

det, og Hesten kom sig ojeblikkelig. Efter at have rejst omtrent to

Mile, blev Hesten atter angreben, og det mere heftig end for. De for-

sogte at give den Medicin, men kunde ikke faa den til at tage deraf.

Den laa aldeles som dod. En af Brodrene troede dog, at der endnu

var Liv i den og besluttede at lægge sine Hænder paa den. Nogle a
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de Tilstedeværende betvivlede det Summelige i at lægge Hænder paa

et Dyr; de troede næppe, det var rigtigt. Ejeren af Hesten citerede

Profeten Joels Udsagn ora, at i de sidste Dage vilde Herren udgyde

sin Aand over alt Kjod. DetLe tilfredsstillede dem, og sex af dem
lagde deres Hænder paa Hesteu, bade for dens Helbredelse og bod

den onde Indflydelse, hvorunder den led, at vige. Hesteu rullede sig

derpaa et Par Gange, sprang op og var snart atter frisk. Den næste

Morgen blev den igjen ifort Seletojet, hjalp til med at trække et stort

Læs og arbejdede ligesaa godt som tidligere. Dette var paa en Tid

da en Hest var meget nodvendig ; Folket havde ingen tilovers og

ingen Penge til at kjobe flere ; Brodrene folte uden Tvivl, at de vare

i Forlegenhed; de ovede derfor stor Tro, og Hesten blev helbredet.

Ingen uden de, der ere bekjendte med Omstændighederne, hvor-

under Folket var stillet for og efter de forlode Nauvoo, kan forestille

sig de Vanskeligheder, som Præsident Young og hans Brodre af de

Tolv havde at gjenuemgaa ved at lede Folket ud i Orkenen. Hans
Ansvar var naturligvis langt siorre end alle de Andres tilsammen, thi

han var Lederen. Alle sogte Raad og Vejledning hos ham. Om
Xogeu var i Nod, henvendte man sig til ham om Hjælp, Hvis der

opstod Vanskeligheder, raaatte han se at bilægge dem. Byrden og

Ledelsen af Lejrens Anliggender jiaahvilede ham, og der krævedes

stadig Paapasseuhed for at kunne ojjretholde en god Orden i Lejren;

ligeledes fordredes der Indsigt i at ordne Alting passende for Rejsen

og lede Mændenes Arbejde paa den heldigste Maade. Lad os frem-

sætte nogle faa Exempler, saa at man kan danne sig et Begreb om
Beskaffenheden af det Ansvar, som i de Dage paahvilede Præ-

sident Young.

Hundreder af Mænd forlode Nauvoo og satte over Floden omtrent

paa samme Tid som Apostlene. Mange af dem havde kun meget lidt

Levnetsmidler med, hvortil kom, at Trækdyrene og Vognene, som de

forte med sig, kun vare tilvejebragte i den Hensigt at hjælpe de le-

dende Mænd at flytte og medtage Kirkens Ejendele. Der tilbragtes

tre Uger i Lejr ved Sugar Creek, indtil Kjorebefordriuger kunde til-

vejebringes til at transportere de offentlige Ejendele, som skulde sen-

des med det ledende Kompagni, uagtet der endnu laa 50 Kjorebefor-

driuger, belæssede med Familier, som godt kunde have ventet indtil

de selv havde kunnet forskaflfe sig et Rejseudstyr. Medens Præsident

Young og de andre Apostle vare der, viste det sig, at otte hundrede

Mennesker i Lejren næppe vare forsynede med Levnetsmidler til fjor-

ten Dage, Lejren var ikke mere end 150 Mile (eng.) fra Nauvoo, da

Præsident Young, som var tagen ud med et Aars Proviant til sin

Familie, havde uddelt det Hele. De andre Apostle vare i den samme

Stilling. Dette gav Anledning til vedvarende Forlegenhed og Besvær.
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liglieder. De Mænd, som burde have været fri for saadaune Byrder
for at kuune fortsætte Rejsen i den Hensigt at finde et Hjem til de

Hellige, bleve holdte tilbage. Det syntes som om Folket var fast be-

sluttet paa ikke at ville lade dem fortsætte Rejsen. De besværlig-

gjorde ikke alene deres Bevægelsor ved at forlange Hjælp og selv be-

nytte Trækdyrene, som skulde have været anvendte til at hjælpe dem
paa Rejsen, men de ovede Tro paa, at de tolv Apostle ikke skulde

komme langt foran dem. Ogsaa i Nauvoo var der Hundreder, som
stadig bade og boufaldte Herren om, at de maatte blive i Stand til at

naa Lejren. Alt dette forsinkede Rejsen, og Lejren bevægede sio- saa

sagte fremad, at da Præsident Heber C. Kimball en Gang talte om
denne Gjeustand, bemærkede han, at det vilde tage flere Aar inden

man naaede Bjærgene.

Men medens det Omtalte havde Besværligheder og Forviklinger

til Folge var der andre Onder, som endnu vare af en mere pinlig Na-

tur. Der fandtes nemlig Mænd i Lejren, som ikke vilde lade sig styre

eller lede. En af disse var en fremragende Mand, som i Stedet for

at foraarsage Besværlighed skulde have sogt at afværge den. Biskop

George Miller var nemlig uregjerlig, han vilde slet ikke efterkomme

Ordre eller lade sig kontrollere. Præsident Young maatte til Slutning

sige ham, at han vilde blive forbudt Adgang til Lejren, i Fald han ikke

omvendte sig. Dette syntes at have nogen Virkning paa ham for en

Tid; dog viste det sig, at det kun var midlertidigt. Han vedblev at

udvise en Tilbojelighed til at ville handle paa egen Haand og til at

rejse naar og hvor det behagede ham. Naar et Menneske er i Besid-

delse af en saadan Aand som den, han havde, er det let for en Guds
Tjener at forudse, hvad Udfaldet vil blive. Præsident Young bemærkede

ved en vis Lejlighed, at Biskop Miller sogte at rejse foran og adskille

sig fra sine Brodre, men i dette hans Forsog skulde det ikke gaa ham
heldigt. Han vilde snart blive stillet i Forlegenhed, sagde han, og

bede ham (Brigham) og Lejren om Hjælp. Denne Forudsigelse gik

bogstavelig i Opfyldelse ikke mange Maaneder efter. Han selv og

Selskab kom i saa ubehagelige Omstændigheder ved deres Dragen i

Forvejen, at man maatte sende dem Hjælp. Inden et Aar var omme
apostaserede han ligefrem, forlod de Helliges Lejr og drog til Texas,

hvor Lyman Wight, tidligfere en af de Tolv, var tagen hen. Han
forblev dog ikke længe dersteds, da han en Tid efter forenede sig med

Apostaten Strang. Kort efter dode han.

Der vare Andre foruden ham, hvis Opforsel var i hojeste Grad

smertelig for Herrens Tjenere. Der fandtes saaledes enkelte Mænd i

nogle af Kompagnierne, som, naar Lejlighed gaves, sogte at bringe

falske Penge i Cirkulation blandt Folket. Dette bragte Vanære over

hele Lejren, thi naar en Mand, som kalder sig en Sidste-Dages Hel-
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lig eller „Mormon", begaar en slet eller ond Handling, er det i Al-

mindelighed ikke ham alene, der bliver dadlet, men det bliver som
oftest tilregnet hele Folket. En Dag, da Præsident Young og Kim-
ball stode og talte sammen ved den Sidstes Telt, horte de nogle stærke

Eaab fra en noget i Frastand liggende Lejr. De ilede strax til Ste-

det og fandt, at Hovedmanden for Lejren var oppe at skjændes med
tre andre Personer om nogen Ejendom. Det viste sig, at denne Mand
havde ladet en af disse Andre faa nogle falske Penge, hvormed han
skulde kjobe Ejendom og saa dele Udbyttet sammen. Manden, hvem
disse Penge vare givne, havde ikke betalt ham den Andel, hvorom de

vare blevne enige, hvilket havde givet Anledning til Trætten.

Ethvert ærligt Menneske vil let kunne forstaa, hvor afskyelig og

modbydelig en saadan Fremgangsmaade maatte være for saadamie

Mænd som Præsident Young og Kimball. Forstnævnte irettesatte dem
skarpt for deres Opforsel og sagde til Hovedmanden, at hau ikke kunde

styre sig selv, sin Familie eller et Kompagni, og at medmindre han

omvendte sig og ophorte med sin Uredelighed, vilde Herrens Haand
være imod ham og enhver Anden, som nedlod sig til en saadan Slet-

hed. Hans Ord gik bogstavelig i Opfyldelse. Han og hele hans Fa-

milie bleve Apostater og ærelose Folk ; man kunde tydelig se, at Her-

rens Haand var imod dem. Den Mand, til hvem han ogsaa gav de

falske Penge til Udstedelse, tabte ligeledes sin Stilling i Kirken og faldt fra.

Der fandtes ligeledes Mænd, som brode Sabbaten og viste Lige-

gyldighed i at opfylde deres Pligter. Andre vare egenkj ærlige og brode

sig ikke om deres Medbrodres Rettigheder. Vi ville anfore et Exem-
pel for at tydeliggjore dette. En af Brodreue, som var bleven be-

skikket til at indkjobe Korn, af hvilket der fandtes kun ganske lidt

i Lejren, tiikjubte sig en betydelig Mængde for tyve Cents pr. Bushel,

hvilket skulde betales i Fjær. Man vil uden Tvivl synes, at Fjær

var et besynderligt Betalingsmiddel, og om ikke dette blev nærmere

forklaret, vilde man undre sig over, hvor fra man fik Fjær i Lejren

til at kjobe Korn for. Men dette var af de Fjærsenge som de Hel-

lige skilte sig af med for at faa Foder til deres Dyr og, i visse Til-

fælde, Fode til dem selv. De solgte ikke alene deres Fjærsenge, men
ogsaa deres Pottemagervarer, Kjokkentoj, Husgeraad og saadanne Ting,

som de muligvis kunde undvære. De syntes, de vare blottede nok for

saadanne Xodvendighedsgjenstande da de forlode Nauvoo, men da de

bleve mere og mere vante til Gjeuvordigheder, vare de villige til at

afstaa de Gjenstande, som de under andre Omstændigheder ellers vilde

have anset for uundværlige. Dette gjorde de formedelst den Kjærlig-

hed, de havde til Jesu Kristi Evangelium, og de, som virkelig vare

besjælede af denne Hengivenheds Aand, glædede sig og vare lykkelige

over at gjore Opofrelser.



KIRKENS HISTORIE. 129

Efter at have forklaret, hvorledes Broder Howard Egan kunde
have Fjær til at kjobe Korn for, ville vi vende tilbage til det Til-

fælde, vi stode i Begreb med at omtale. Strax efter at han var ble-

ven enig med Sælgeren om Prisen paa Kornet, kom en anden Broder
frem og tilbod den Fremmede fem og tyve Cents pr. Bushel i kontant

Betaling. Et saadaut Tilbud vilde være for fristende ior Mange til at

afslaa; folgelig modtoges Tilbudet, og den 3Iand, som tilbod fem og

tyve Cents kontant pr. Bushel, erholdt derfor Kornet.

Man vil kunae forstaa af disse faa anforte Exempler, hvor megen
Moje og Besvær de ledende Mænd, i Særdeleshed Piæ^^ideut Young,
havde. Folket var et godt Folk, det bedste, man kunde finde i Ver-

den, thi de vare villige lil at forlade deres Hjem og tage ud i en

ukjendt Orken for deres Religions Skyld; men de havde mange Svag-

heder, de vare uerfarne, og Mange vare uvidende. Det xlrbejde og
Ansvar, som paahvilede Præsident Young, var saa stort, at han
svandt betydelig ind i legemlig Henseende; hans Frakke, som da
han forlod Nauvoo, næppe sluttede sig helt til om ham, var allerede

i Maj Maaued tolv Tommer for vid ! Han bod Folket at være mere
forenede i aandelig Henseende ng ikke at bede paa en saadau Maade
at deres Tro viikede imod Lejrens stadige Fremrykning. Hvis en

Forandring ikke fandt Sted, lolte han, at han vilde blive bragt ned i

sin Grav. Han bemærkede for en ofieutlig Forsamling, at han næppe
kunde afholde sig fra at lægge sig ned og hvile, indtil Opstaiidelsens

herlige Dag kom.

Hvor lidt kjende mange unge Mænd og Personer, som komme
her til fra de forskjellige Nationer, til de Besværligheder og Vanske-

ligheder, som Guds Tjenere og Folk maatte gjeunemgaa i de Dage.

Ingen, som er bekjendt med Folkets Stilling paa hin Tid, elier som
har læst Beskrivelsen over de Helliges Rejse, vil nogensinde klage

over de Omstændigheder, som nu omgive Folket i Bjærgenes Dale,

medmindre han slet ikke besidder Guds Aaud.

Indtil Slutningen af Marts Maaued var Organisationen af Lejren

meget ufuldkommen. Paa den Tid da det blev bestemt, at de Hel-

lige skulde flytte fra Xauvoo, bleve omtrent 25 Mænd udvalgte og

kaldte til Kaptejner over Hundreder. Disses særskilte Forretning var

hver at udvælge et hundrede Familier og se lil, at de bleve tilstræk-

kelig udrustede for en Rejse over Klippebjærgene. Efter at Kaptej-

nerne over Hundreder vare blevue valgte, havde de igjen lil at vælge

deres egne Kaptejner over Halvtreds og over Ti samt Skrivere ete.

De af disse Kompagnier, som vare færdige, begyndte at forlade

Nauvoo til den bestemte Tid. Broder Charles Shumway var den

Forste, som satte over Mississippi-Floden, hvilket skete elen -Ide Fe-

bruar 18-1:6. Andre fulgte Dag efter Dag og Nat efter Nat, og
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en Lejr dannedes paa Bredden af Floden og siden efter ved Sugar

Creek. Efter Præsident Youngs og de tolv Apostles Ankomst der-

til foretoges en delvis Organisation. Mere fuldkomment blev dette

udfort, da Lejren naaede Richardsons Point. Men saa mange, som

rejste med Lejren i den Hensigt at yde Hjælp for en liden Tid,

vendte tilbage til Nauvoo, og de forskjellige Divisioner vare gaa langt

fjærnede fra hverandre formedelst Storme, slette Veje og andre Om-
stændigheder, at det var umuligt at indfore en fuldkommen Organi-

sation for de forste faa Uger.

Den 27de Marts, da et Raad blev sammenkaldt i den Heasigt

at faa indfort en bedre Organisation, bleve Kaptejnerne for Halvtreds

udvalgte af Brighara Young, der selv blev valgt til Kaptejn for det

forste Kompagni af Halvtreds, Ældste Heber C. Kimball for det andet,

Ældste P. P. Pratt for det tredie, Peter Haws for det fjerde. Ældste

John Taylor for det femte og Biskop George Miller for det sjette.

Præsident Young blev enstemmig kaaret til Præsident over hele

Israels Lejr. Broder Ezra T. Beuson blev valgt til Kaptejn over det

forste Hundrede, Broder John Smith over det andet Hundrede og

Broder Samuel Bent over det tredie Hundrede. De valgte Kap-

tejner over Halvtreds vare: Albert P. Rockvood, Stephen Markham,

John Harwey, Howard Egan, Charles C Rich og John Crismau.

Disse indtoge de forrige Kaptejners Pladser, som igjen bleve forfrem-

mede til Præsidenter over deres Afdelinger af Halvtreds, med Und-

tagelse af det forste Hundrede, der blev udsat indtil videre Overvejelse.

Foruden Kaptejnerne blev en Skriver beskikket for hele Lejren,

nemlig Broder William Clayton, og tillige eu Skriver for hvert Kom-
pagni af de Halvtreds, hvilke vare: John D. Lee, John Pack, George

Hales, Lorenzo Snow, John Oakley og Asahel A. Lathrop. Ældste

Willard Richards blev opholdt som Kirkens og Lejrens Historieskriver.

Der blev ligeledes beskikket en Handelskoramissær for hvert Halv-

treds. Denne Embedsmands Pligter var at raadfore sig med de Andre,

komme overens om Betingelser og Priser etc. ved Indkjobet af Korn,

Foder, Levnetsmidler og saadanue Ting, som vare nodvendige i deres

respektive Kompagnier, Deres Navne vare: Henry G. Sherwood —
som ogsaa var Hovedkommissær for hele Lejren — David D- Years-

ley, William H. Edwards, Peter Haws, Samuel Gully og Joseph

Warthen.

En Uddelingskommissær blev ligeledes beskikket for hvert Halv-

treds. Deres Navne vare: Charles Kennedy, Jedediah M. Grant,

Nathan Tanner, Orson B. Adam?, James Allred og Isaac Alired.

Di?se Embedsmænds Pligter vare at forel age en retfærdig Uddeling

af Korn, Levnetsmidler og saadanue Ting, som vare ucdvendige til

Lejrens Forsyning.
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Denne Ordning af Lejren forte til en mere systematisk Rejse-

methode. Kompagnierne kunde paa denne Maade bedre ledes. Em-
bedsmændene forsiode deres Pligter og gave i Almindelighed Agt paa

dem; Medieraraerne af de forikjellige Kompagnier havde paa den Tid

lært Nodvendigheden af at vise Lydighed og stræng Opraærksomhed

til Orden. Præsident Young sagde de Nærværende ved en Raads-

fcrsamling, som holdtes en Tid derefter, at de havde valgt en Frem-

gangsraaade, som vilde lede til Frelse, ikke alene for hin Lejr, men

ogsaa for de Hellige, sora endnu vare tilbage. Han sagde, at han

ikke troede, at der nogensinde havde været en Samling af Mænd og

Kvinder siden Enoks Dage, som havde fremfort saa lidet Klage under

saa ubehagelige Omstændigheder. Han troede, at Herren var tilfreds

med Storstedelen af Israels Lejr, uagtet nogle Ting havde været gjorte,

som ikke vare rigtige. Han udkastede ligeledes en Plan til Anlæg-

gelsen af Settlementer paa Vejen, hvor de Hellige, som kom bagefter

og ikke havde Midler nok til Rejsens Fortsættelse, kunde standse cg

fornye deres Finanser, samt erholde hvad de maatte behove for at

kunne fortsætte deres Rejse til Bjærgene.

Den Plan, som Præsident Young foreslog, var, at Israels Lejr

skulde rykke videre frem til et Sted ved Grand River, hvor de kunde

opslaa deres Telte paa en stor Landstrækning, bygge en Del Blok-

huse, ploje noget Land, saae Korn og paa denne Maade tilbringe

Tiden, indtil Vejret havde forbedret sig, da man saa kunde udvælge

Mænd og Farailier til at varetage de gjorte Forbedringer, medens

Resten af Lejren rykkede videre Irem mod Vest. Han foreslog lige-

ledes at sende Mænd tilbage fra Grand River for at udfinde en ny

og bedre Vej, saa at de Kompagnier, som kom efter fra Nauvoo,

maatte undgaa de slette Veje, Bække og Settlementer, giennem hvilke

den ledende Lejr havde rejst. Settlementet ved Grand River kunde

være et Stoppested for dem, som ikke havde Midler nok til at fort-

sætte deres Rejse.

De Hellige forlode Nauvoo i Februar, fra hvilken Tid indtil den

19de April ingen Forsamlinger under aaben Himmel havde været af-

holdte. Vejret havde været for strængt for Afholdelsen af saadanne

Forsamlinger. Paa hin Dag derimod, den 19de, som var en Soudag,

blev en Forsamling sammenkaldt, og de Hellige glædede sig meget

over Lejligheden til endnu en Gang at kunne forsamles, selv under

aaben Himmel. Vejret var imidlertid saa ugunstigt, at Præsident

Young havde god Grund til at foreslaa, at man skulde tilbringe Tiden

ved Grand River indtil det blev noget bedre. Den 10de Maj var

den forste Sondag, siden de forlode Nauvoo, som var aldeles fri

for Uvejr.

Den 24de April blev et Sted ved Grand River udvalgt til et Setlle-
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ment og fik Navnet Garden Grove. Ved et Raad som blev holdt to

Dage derefter, viste det sig, at der fandtes 359 arbejdsfore Mænd i

Lejren, foruden Handelskommissærer og Kvægbyrder. Af disse blev

et Hundrede valgt til at lave Gjærdestokke, under Ledelse af C. C.

Rich, James Pace, Lewis D. Wilson og Stephen Markham. Ti bleve

satte til under James Allred at rejse Gjærder, otte og fyrretyve under

Fader John Smith til at bygge Huse, tolv under Jacob Peart til at

grave Bronde og ti under A. P. Eockwood til at bygge Broer. De
Ovrige bleve under Ledelse af Daniel Spencer satte til at rydde Land>

ploje, saae og plante. Der var intet Sted for Dovne at være. Lejren

var lig en Bikube, Alle vare beskjæftigede, og tilmed folte Folket

sig lykkelig og tilfreds. Præ:;ident Young var selv opfyldt af Iver

og Nidkjærhed, og hans Exémpel virkede paa de Ovrige. Da Vejret

var blevet mere gunstigt holdtes ofte Forsamlinger, hvori Folket blev

belært og opmuntret. I en Forsamling ved Garden Grove fortalte

Præsident Young de Hellige, at Nogle havde vendt tilbage, ogmaaske

Flere vilde, men han nærede bedre Forhaabninger om dem. Han sagde:

,,Vi ere dragne ud for at finde et Land og et Hvilested, hvor vi i

Fred kvinne tjene Herren. Vi ville forlade Nogle her, da de ikke for

Nærværende kunne gaa videre. De kunne opholde sig her og rekru-

tere sig, og efterhaanden pakke sammen og komme efter, medens vi

gaa lidt videre for at udstrække Snorene og opbygge nogle flere Sta-

ver; saaledes ville vi vedblive, indtil vi kunne samle alle de Hellige

og bringe dem til et Sted, hvor vi kunne bygge Herrens Hus i Bjær-

genes Toppe."

I den samme Forsamling sagde han: ,,Jeg véd, at dersom dette

Folk vil være forenet og lytte til vore Raad, vil Herren give dem

ethvert af deres Hjærtes Ousker. Jorden er Herrens og Fylden deraf,

og han har til Hensigt, at de Hellige skulle besidde den, saa snart

som de ere i Stand til a't taale Velstand."

Disse Ord ere hidtil uojagtig blevne opfyldte. Uagtet de mange

Svagheder, som Folket havde gjort sig skyldig i, har Gud altid været

villig til at tilgive dem, naar de have omvendt sig, og han har op-

fyldt ethvert retfærdig næret Onske. Han har ogsaa ladet Alting lyk-

kes for dem og gjort dem rige, samt givet dem en Forsmag paa de

Velsignelser, han har i Fcrbehold for dem, om de ville være trofaste.

Medens man var i Færd med at anlægge et Settlement og berede

et Stoppested for de Hellige, som af Mangel paa Midler ikke kunde

drage videre frem paa deres Rejse, glemte ikke Præsident Young og

hans Brodre af de tolv Apostle, hvad de havde at gjore for at ud-

finde tt endeligt Hvilested. I Garden Grove lod Præsident Young en

Undersogelse foretage for at komme til Kundskab om der gaves Mid-

ler nok i Lejren til at udruste et hundrede unge Mænd til at gaa

•I

1
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over Klippebjærgene for at faa en Del Sæd nedlagt i Jorden. Dette

syntes stadig at hvile paa hans Sind, og omendskjondt der ikke i hint

Aar blev noget af med Udrustningen af dette Kompagni Pionerer af

forskjellige Grunde, som vi nærmere ville forklare, efterhaauden som

vi skride frem med denne Historie, tabte Præsident Young dog ikke

dette af Sigte for en eneste Stund; men alle hans Planer og Bevægel-

ser vare afpassede derefter. I Garden Grove udfærdigede han en Liste

over Gjenstande, som behovedes for Ekviperingen. Hver Mand skulde

have 250 Pund Mel og andre noJveudige Fodevarer i Forhold dertil;

hver fire Personer skulde have en Vogn, fire Oxer eller Muldyr

og en Ko.

Præsident Young sagde de Hellige i en offentlig Forsamling, idothan

talte desangaaende: „Havde Brodrene, da Flytningen mod Vest blev

paabegyndt i Nauvoo, underkastet sig vore (de tolv Apostles) Raad,

bragt frem deres Befordringsmidler og Andet, og bemyndiget mig til at

gjore med dem, som Herrens Aand og Visdom dikterede, kunde vi

have udvalgt et Kompagni Mænd, som ikke vare bebyrdede med store

Familier, og sendt dem over Bjærgene for at ploje og saae samt bygge

Huse, saa kunde de Ovrige have kommet efter, begyndende med

Præstedoraraet. Indsamlingen kunde, samtidig med at man byggede

og plantede, saaledes have bleven fortsat Aar efter Aar. Hvis man
havde gaaet frem paa denne Maade, vilde Ingen have lidt Mangel paa

Brod, eller været uden de uodvendige Klæder; men Alle vilde have

havt Nok i enhver Retning, ifolge den Almægtiges Bestemmelse. Men
i Stedet for at tage denne Fremgangsmaade have de Hellige hele

Tiden trængt paa os, og have fuldstændig bundet vore Hænder ved

stadig at bede: Lad os ikke blive tilbage. Hvor som helst I gaa,

onske vi at gaa, og vi ville være med Eder. Saaledes have vi været

bundne paa Hænder og Fodder, hvilket har foraarsaget vor Forhaling

indtil nærværende Tid; og nu bede Hundreder i Nauvoo stadig og

bonfalde Herren om, at de maa indhente os og komme med os. Saa-

ledes er det og>aa med de Hellige her. De ere bange for at lade os

gaa videre og lade dem blive tilbage, forglemmende, at de have lovet

at hjælpe de Fattige afsted ved at opofre deres Midler.

Ældste Samuel Bent blev beskikket til at præsidere i Garden

Grove, og Ældsterne Aaron Johnson og David FuUmer bleve beskik-

kede til hans Raadgivere. Det blev ligeledes bestemt, at enhver

Mand, som forblev der, skulde have sit Land overdraget til sig af

Præsidentskabet i Forhold til Storreisen af hans Familie. Mænd bleve

ogsaa udsendte for at finde et andet Sted, hvor de kunde anlægge et

Settlement, og den 13de Maj drog Præsident Young og mange Andre

ud fra Garden Grove i den Hensigt. For de forlode dette Sted, over-

gaves Præsident Samuel Bent et Brev, som indeholdt en Del Instruxer
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til ham. Land var blevet indhegnet af de Kompagnier, som vare i

Færd med at gaa videre mod Vest. Dette skulde han dele imellem

dem. som vare tilbage, og ikke lade Nogen besidde Land, som man
ikke dyrkede. Han blev ligeledes tilsagt at se til, at Afgroden blev

sikret og taget Vare paa og lære de Hellige Tiende-Loven, at mod-

tage deres Tiende og bruge den til Gavn for de Fattige og Syge.

TOLVTE KAriTEL.

Lejrens Ankomst til Mount Pisgah og Missouri-Floden.—Et Uddrag af en

Aabfnbaring.—Templet i Nauvoo fuldfures og indvies.—En Færgebaad

bygges og Lejrens Hovedstyrke tager over Missouri-Floden.—Kaptejn

J. Allens Ankomst til Lejren.—„Cirkulære til Mormonerne".—Mormon-

batallionen tilvejebringes, monstres og niarscherer til Fort Leavenworth.

—

Præsident Youngs Forudsigelse og sammes Opfyldelse.—Vigtige Instruxer

til Soldaterne osv.

Den i 8de Maj naaede Præsident Young og nogle af Apostlene

den mellemste Arm af Grand River. Her fandt de Broder Parley

P. Pratt i Lejr.

Efter at have pa.=;seret Broen, som det ledende Kompagni havde

bygget over Floden, bestege de en Hoj og fandt der en Masse graa

Granit, som havde Udseende af et gammelt Alter, hvis Dele vare om-

spredte i forskjellige Retninger, som om det var bevirket ved en Ilde-

brand. Denne Granitmasse var saa meget mere mærkværdig fordi

der ingen Klip])e var at se i hele Omegnen. Broder Parley havde

kaldt dette Sted Mount Pisgah, og det Settlement, som blev anlagt

der, bar dette Navn, og er endnu, saa vidt vi vide, kjendt under dette

Navn. Lejren var nu i Pottawattamie-Indianernes Land, og de bleve

af og til sete af Folket.

Den 2den Juni forlod Præsident Young Mouut Pisgah for at fort-

sætte sin Rejse med Lejren mod Vest. ludtil den Dag havde han og

Apostlene været optagne med at give Raad og lede de Helliges Ar-

bejde i at anlægge et Settlement. Raad og Moder bleve holdte, hvori

det blev bestemt, at de tolv Apostle og Biskop Whitney skulde med-

tage Optegnelserne og andre af Kirkens Ejendele og fortsætte Rejsen

vestover. De, som ikke havde tilstrækkelig Udrustniug til at drage

videre frem, bleve raadede til at forblive der. Agerdyrkningsland

blev udvalgt, og man forenede sig om at opbryde og indhegne det

samt lægge Sæd i Jorden. De, som stode i Begreb med at tage videre
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afsted, delte disse Arbejder rued dem, som forbleve. Omendskjondt Egen-

kjærligbedeu ikke gauske var overvunden, var der dog en almindelig

Tilbojeligbed iblandt de trofaste Hellige til at ville hjælpe hverandre

og arbejde for hverandres Gode. Det var eu Opofrelsens Dag. Mange

havde forladt værdifulde Ejendomme, og Alle, endog de Fattigste,

havde forladt Noget, og vare med Glæde tagne ud i Orkeuen for at

mode dens Rædsler og udholde dens Moje og Besværligheder, uden at

vide, hvor de skulde vandre hen; kun dette vidste de, at Gud gjeunem

sine Tjenere vilde lede dem til et passende Land, og alt dette havde

de gjort for Evangeliets Skyld, De havde besluttet at tjene Gud og

holde alle hans Befalinger, og da ugudelige Mennesker ikke vilde til-

lade dem at gjore dette i Nauvoo og omliggende Land, vare de vil-

lige lil at gaa til hvilket som helst Sted, som den Almægtige maatte

fore dem, hvor de kunde bo i Fred og fryde sig i den Religion, som

Herreu havde aabenbaret dem. De Gjenvordigheder, de havde gjen-

uemgaaet, bragte dem til at fole som om de vare én Familie, og de

sympathiserede med og vare villige til at hjælpe hveraudre. Omstæn-

digheder som disse have den Virkning paa Folk, der ere i Besiddelse

af Evangeliet, at de blive nojere forenede og tage Interesse i hver-

andres VelAerd. Ældste William Huntington blev valgt til Præsident

iMount Pisgah; Ældsterue Ezra T. Benson og Charles C Rich valgtes

til hans Raadgivere.

Lejren bevægede sig nu fremad gieunem et Indianerlaud. Der

fandtes ingen Settlementer, ingen omspredte Huse eller 3Iarker, ingen

Landeveje, uden hi-t og her en Indianersti; men det hele Land, som

de Hellige nu gjennemrejste, var i en fuldstændig Naturtilstand, al-

deles som det havde været for Åarhundreder tilbage. Aarstiden var

paa den Tid, de forlode Mount Pisgab, saa stærkt fremskreden, at

Virkningerne af Foraarsregnen var forbi. Laudet her havde en hojere

Beliggenhed end Egnene længere mod Ost, og omendskjondt man maatte

bane nye Veje hele Tiden, gik dog Rejsen forholdsvis let.

Adskillige Broer maatte bygges over Floder, som man skulde

sætte over, men dette foraarsagede dog ikke noget synderligt Ophold,

thi et Kompagni Pionerer rejste forau Hovedlejren lur at udfore dette

Arbejde. Præsideut Young og alle de ledende Kompagnier sloge Lejr

den 14de Juni, og dannede en Firkant paa Bredden af Missouri-Flo-

den, ikke langt fra Council Blufl\. Men et Raad blev holdt den paa-

folgende Dag, hvori det blev bestemt, at man skulde trække sig til-

bage fra Floden hen til Bakkerne (The Blufis). Hensigten hermed

var at faa godt Drikkevand og for at holde sig borte fra Omaha-

Indianerne, medens eu Færgebaad blev bygget, hvormed de kunde

sætte over Floden. Til dette Arbejde blev tt Antal dygtige Mænd
udset, som stode under Ledelse af Broder Frederick Kesler.
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Pottawattamie-Indianerne behandlede de Hellige venligt, især viste

deres Hovdinger dem megen Velvillie. De Helliges Ophold paa dette

Sted var paa Gruud heraf meget behageligt, da Kvæget og Hestene

frit og uhindret kunde drive omkring paa de store Bakker og Sletter

og saaledes gjore dem til Gode med Jordens Overflodigheder.

Efter at Lejren havde naaet Bakkerne (The Bluffs), forenede to

af de tolv Apostle sig med deres Kompagnier, nemlig Brodrene Or-

son Hyde og Wilford Woodruff. Sidstnævnte havde præsideret over

Kirken i Europa. I Nauvoo havde Broder Hydes Arbejde været af

stor Vigtighed. Han var den Eneste, der forblev tilbage i Nauvoo
af de tolv Apostle, hvilke havde bevaret Troen, med Undtagelse af

Broder "Woodruff, som var i Europa. Den Post, der var anbetroet

Broder Hyde, var at blive tilbage og vaage over de Hellige i Nauvoo.

Det Ansvar, som paa den Tid hvilede paa ham, var meget stort. De
Hellige vare omgivne af Fjender, som kun onskede det mindste Paa-

skud til at styrte sig over, myrde og odelægge dem. Mange af dem
vare meget fattige, og de bestræbte sig med stor Ængstelse for at

sælge den Smule Ejendom, de havde, for at faa Midler til et Rejse-

udstyr. Under disse O.nstændigheder krævedes der megen Flid, Paa-

passenhed og Visdom fra saavel hans som fra de ovrige Ældsters

Side, der vare forenede med ham, i at udfore de nodvendige offent-

lige Pligter, og i at undgaa Vanskeligheder med Fjenderne.

D^r var ogsaa Templet at fuldfore, saa at det kunde blive ind-

viet til Herren og blive antaget af ham. Han havde befalet, at det

skalde bygges, og indtil det blev bygget var Daab, udfort for de

Dode andetsteds, antagelig for ham. Men hvis de Hellige ikke op-

fyldte denne Befaling, efter at de havde havt tilstrækkelig Tid til at

by^ge et Hus for Herren, vilde de som en Kirke blive forkastede

tilligemed deres Dode. I Aabenbariugen, som blev given om denne

Gjenstand, forklarede Herren, hvorledes hans Folks og Tjeneres Ar-

bejde kunde blive antageligt for ham, selv om de ikke fuldforte det

Tempel, som han monne befale dem at oprejse. Han sagde:

» „Sandelig, sandelig siger jeg Eder, at naar jeg giver Befaling til

nogen af Menneskenes Born om at udfore en Gjerning til mit Navn,

og disse Menneskenes Born gaa frem med al deres Magt, og med Alt

hvad de have, for at udfore den Gjerning, og ophore ikke med deres

Flid, og deres Fjender koram3r over dem, og hindrer dem fra at ud-

fore den Gjerning, se, da bor det mig ikke mere at fordre den Gjer-

ning af hine Menneskenes Borns Hænder, men annamme deres Offer.

Og mins hellige Loves og Befalingers Overtrædelse og Straffen derfor

vil jeg hjemsoge paa deres Hoveder, som forhindrede min Gjerning,

i tredie og fjerde Led, saa længe de ikke omvende sig, men hade mig,

siger den Herre Gud. Af den Grund har jeg annammet deres
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Offer, som jeg befalede at bygge eu Stad og et Hus til mit Navn i

Jackson Couuty i Missouri, og som bleve forhindrede deri af deres

Fjender, siger Herren, Eders Gud, Og jeg vil giengjælde Dom, Vrede,

Grumhed, Graad, Angst og Tænders Gnidsel paa deres Hoveder i

tredie og fjerde Led, saa længe de ikke omvende sig, men hade mig,

siger Herron, Eders Gud.

Og dette siger jeg Eder, som et Exerapel til Eders Trost, an-

gaaende alle dem, som ere blevue befalede at udfore en GJerning, og

ere blevne hiudrede deri ved deres Fjenders Hænder, og ved Under-

trykkelse, siger Herren, Eders Gud."

De Hellige kuude muligvis ved denne Aabenbaring have fundet Und-

skyldning, hvis de ikke havde fortsat Arb?jdet paa Templet, efter at

deres Fjender havde kommet over dem og med Magt noJet dem til

at love, at de skulde forlade deres Hjem. Men dette var ikke Præ-

sident Youngs og hans Brodres Fclelser. De vare fast besluttede paa

at gjore Alt, hvad der stod i deres Magt, for at faa Hu?et færdigt.

Fra den Tid de vendte tilbage til Nauvoo, efter Profeten Josephs

Dodj indtil de igjen bleve nodsagede til at forlade dette Sted, havde

de arbejdet uophurligt paa Templet. Det Arbejde, der var blevet ud-

fort paa hin Bygning i en femten eller sexten Maaneder efter deres

Tilbagc^venden, var forbausende, naar man tager de Midler i Betragt-

ning, de havde til deres Raadighed. I dette Tidsrum blev Storste-

delen af Murene bygget, Taget lagt paa, Taarnet oprejst og de ovre

Værelser ful(^endte, hvori mange af de Hellige modtoge deres Bega-

velser. Men ikke nok hermed, omeudikjondt de maatte forlade Nauvoo,

bleve Instruxer givne til at fortsætte Arbejdet paa Huset, og alle de

Midler, som kunde spares, bleve helligede til dette Ojemed.

Præ«ilent Young og hans Brodre vare ivrige i at opfylde til

Punkt og Prikke Herrens Ord til Profeten Joseph Smith, og gjeunem

ham til Folket. Ældste Orson Hyde havde den Fornojelse at kunne

tilmelde ham ved Brev, at om Aftenen den oOte April 1846 blev

Templet privat iudviet. Ældste Orson Hyde, Wil 'ord Woodruff, John,

Joseph og Phiueas H. Young, John M. Bernhi>el, Joseph L. Hey-

wood og adskillige Andre vare nærværende. Ældste Joseph Young

fremsagde ludvielsesboanen. Den næste Dag, nemlig den 1ste Maj,

blev det offentlig indviet af Ældste Orson Hyde; Ældsterne Wilford

AVoodruff, A. W. Babbit, og Joseph A. Stratton vare nærværende og

toge Del i Ceremonierne.

Efterretuiugen om Indvielsen af Templet modtoges med Jubel af

Kirkens Authoriteter og alle trofaste Hellige. De glædede sig over

den Virkelighed, at de havde stræbt efter bedste Evne at bygge Her-

rens Hus, som han havde befalet dem, og over at vide, at deres Nid-

kjærhed i at udfore dette Arbejde havde fundet hans Behag, og at
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han havde antaget Huset. Hvad nu end Templets fremtidige Skjæbne

maatte blive, havde de gjort deres Pligt, og vare, formedelst de Ugude-

liges grusomme og nedrige Handling i at drive dem der fra, loste fra

videre Omsorg og A.usvarlighe<l augaaende Bygningen. Medens nogle

af de Hellige vare tilladte at forblive, vaagede de over Templet, men
efter at alle de Trofaste vare blevne fordrevne fra Nauvoo, opdage-

des der en Dag Ild deri. Et eller andet slet Menneske havde sat Ild

derpaa, og det brændte aldeles ned. Hans Motiver for denne Hand-

ling vare meget usle, og hans Fordommeise vil blive meget stor; dog

vilde det, om det havde staaet uskadt, have været endnu smerteligere

at vide, at dets ludre i saa Fald vilde være bleven besmittet ved

Nærværelsen af et Folk, som havde dræbt Herrens Salvede, hans Kir-

kes Profet og Patriark — Joseph og Hyrum Smith — og drevet hans

Tjenere og Folk ud i Orkenen.

Den 29de Juni gik den Færgebaad af Stabelen, som var bleven

bygget paa Bredden af Missouri-Floden i den Hensigt at sætte over

med, og den folgeude Dag tog Præsident Young og adskillige af Apost-

lene ned til Floden for at sætte over. Paa deune den 29de Juni 1846

indtraf en anden Begivenhed, som er værd at optegne, nemlig, at Ezra

T. Benson blev af Apostlene valgt til at være en Apostel i Stedet for

John E. Page, som var falden i Morke og bleven udelukket af Kirken.

Præsident Young var fremdeles meget ængstelig for at faa *t

Kompagni til at gaa i Forvejen og sikre de Hellige et Sted i Bjær-

gene samme Aar. Han foreslog ibr Lejren at organisere et saadant

Kompagni, og at det kun skulde bestaa af Mænd, hvis Familier senere

kunde folge efter. Mange udtrykte deres Villighed til at gaa og for-

lade deres Familier. Han fortalte de Hellige, at Alt, hvad Mennesker

og Helvede kunde udfinde, vilde blive udtæukt for at forhindre Lej-

ren fra at gjore nogen Fremgang. Han var stærkt paavirket til at

tale til Folket om denne Gjenstand. Han sagde, at om Kirken skulde

spredes til de fire Vinde og aldrig blive samlet igjen, duskede han,

at de skulde erindre, at han havde sagt dem, hvorledes, naar og hvor

de skulde indsamles, og at hvis de ikke gjorde det efter den an-

skrevne Maade, om de da vilde erindre og aflægge ham Vidnesbyrd

paa Dommens Dag.

Der var gode Grunde for hans Ængstelse med Hensyn til denne

Gjenstand paa den Tid, omeudskjoadt de vare ukjendte for ham.

Endog medens han saaledes henvendte sig til Lejren, stod man i Be-

greb med at fuldfore en Plan, som tidligere var lagt, og som vilde

have den Virkning at forhindre Rejsen til Bjærgene dette Aar af et

saadant Kompagni, som han havde foreslaaet. Dog, ligesom utallige

andre Planer, der til forskjellige Tider vare lagte for at forstyrre og

skade de Hellige, blev ogsaa denne ved den Almægtiges Haand vendt
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til deres Bedste. Vi sigte til Befalingen fra Regieringen om at hverve

enBatallion paa fem hundrede Mand, bekjendt i Historien som „Mor-

monbatallionen". Den 2(ide Juni ankom Kaptejn James Allen af de

Forenede Staters Armé til Mount Pisgah; hvor han havde en Sam-

menkomst med de ledende Mænd der paa Stedet og overrakte dem

Folgende:
„Cirkulære til Mormonerne.

Jeg er kommen iblandt Eder efter Ordre af Oberst S. W. Kear-

ney af de Forenede Staters Armé og nu for Tiden Befalingsmand

over Vestens Armé, for at besoge Mormon-Lejren og hverve fire eller

fem Kompagnier at de Mormon-Mænd, som for en Tid af tolv Maane-

der ere villige til at tjene deres Land i vor nuværende Krig mod

Mexiko. Endvidere at forene denne Styrke med Vestens Armé i

Santa Fe, hvor fra den skal marschere til Kaliforuien, hvor den vil

blive aftakket.

De ville erholde Lonni ng, Rationer og ovrige Indrommelser,

ligesom andre Frivillige eller regulære Soldater, fra den Dag, de

blive antagne i Tjenesten, og ville blive berettigede til de samme Be-

kvemmeligheder og Fordele som almindelige Soldater i Armeen ; naar

de blive afskedigede, som anfort, i Kalifornien, ville de gratis blive

givne deres Vaaben og Rustninger, med hvilke de ville blive fuld-

stændig forsynede i Fort Leavenworth. Saaledes er der nu i dette

Aar tilbudt Mormon-Folket Lejlighed til at sende en Del af deres

unge og forstandige Mænd til deres Folks endelige Bestemmelsessted,

hvilket fuldstændigt sker paa de Forenede Staters Bekostning, og

denne Forlober-Skare kan saaledes bane Vej og udse et Land, hvortil

deres Brodre senere kunne komme.

Enhver enkelt Frivilligs Lonuing vil blive syv Dollars om Maa-

nedeu, og Belobet, som de vil faa til Klæder, vil blive det samme,

som hvad en almindelig Soldaterklæduing koster.

De af Mormonerne, som onske at ijene deres Laud efter de her

anforte Betingelser, opfordres til uopholdelig at mode mig ved deres

Hovedlejr ved Council Bluffs, hvor hen jeg nu gaar for at raadslaa

med deres ledende Mænd, samt modtage og organisere den Styrke,

som jeg formoder vil blive tilvejebragt.

Jeg vil antage alle kraftige og dygtige Mænd fra atten til fem

og fyrretyve Aars Alder J. Ai.len,

Kaptein af 1ste Dragon-Regiment.

Mormonernes Lejr ved Mount Pisgah, 130 eng. Mile ost for Council

Bluffs, den 26de Juni 1846.

Anm. Jeg haaber, at kunne fuldfore Organisationen af denne

Batallion inden sex Dage efter Ankomsten til Council Bluffs eller

inden ni Dage fra nu af."
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Efter passende Raadslagniog raadede Brodrene i Mount Pisgali

Kaptejn Allen til at besoge Kirkens Authoriteter i Council Bluffs,

og de gave ham et Anbefaliogsbrev med til Æ'dste W. Clayton, der

var Lejrens Skriver. Han ankom til Council Bluffs den 30te og satte

sig ojeblikkelig i Forbindelse med Præsident Young og Medbrodre.

Den 1ste Juli traf han sammen med dem og overrakte dem til Gjen-

nemlæsning folgende Instruktioner fra hans Overbefalingsmand:

,,Vestens Armees Hovedkvarter, Fort Leavenworth, d. 19de Juni 1846.

Min Herre I Der siges, at der er en stor Skare Mormoner, som
onske at emigrere til Kalifornien i den Hensigt at tage fast Ophold

der i Landet, og jeg maa derfor befale dem at tage til deres Lejr og

soge at hverve fire eller fem Kompagnier Frivillige blandt dem, som

skulle forene sig med mig i min Expedition til nævnte Land. Hvert

Kompagni skal bestaa af et Antal mellem 73 og 109. Kompagniernes

Officerer ville blive en Kaptejn, en Premierlojtnant og en Sekonlojt-

nant, som ville blive valgte af Folket selv og underkastede Deres Bi-

fald eller Forkastelse. Kaptejnerne kunne udvælge de underordnede

Officerer, hvilke ligeledes ere underkastede Deres Dom. De Kom-
pagnier, der paa denne Maade blive organiserede, ville blive monstrede

af Dem i de Forenede Staters Tjeneste, fra hvilken Dag de ville be-

gynde at erholde Loaniug, Rationer og ovrige ludrommelser ligesom

andre Infanteri-Volontorer, Enhver i Forhold til sin Rang. De vil

ved Monstringen af det fjerde Kompagni blive betragtet som havende

en Oberstlojtnants Rang, Lonning og Sportler ved Infanteriet, og er

authoriseret til at beskikke en Adjutant, en Major-Sergeant og en

Kvartermester-Sergeant for Batalliouen.

Efter at Kompagnierne ere blevne organiserede, ville de mar-

schere til dette Fort, hvor de ville blive udrustede og beredte til at

rykke i Felten, efter hvilket de under Deres Kommando ville folge

efter mig i Retniug af Santa Fe, hvor De saa vil modtage nærmere

Ordre fra mig.

De vil ved Organisationen af Kompagnierne behage at rekvirere

Proviant, Vogne, Heste, Muldyr etc. De maa kjobe Alt, hvad der

er nodvendigt, og udstede de nodvendige Vexler paa de forskjellige

Kvartermester- og Kommissær-Afdelinger hersteds, hvilke Vexler Alle

blive betalte ved Repræsentationen.

De vil lade Mormonerne bestemt forstaa, at jeg onsker at tage

dem som Frivillige for en Tid af tolv Maaneder; ligeledes at de maa
marschere til Kalifornien, erholde Lonning og Rationer i ovennævnte

Tid, efter hvis Udlob de ville blive afskedigede og tilladte at beholde

som deres private Ejendom de Geværer og Udrustnings-Gjenstande,

hvormed de ville blive forsynede paa dette Sted.
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Hvert Kompagui vil blive tilladt at medtage fire Kviuder som

Vaskerkoner, der ville erholde Rationer og ovrige Indrommelser, lige-

som andre af vor Armees Vaskerkoner.

Med de foregaaende Betingelser, som herved forelægges Mormo-
nerne, og som ville blive troligen opfyldte af mig og andre Embeds-

mænd paa de Forenede Staters Regjerings Vegne, uærer jeg ingen

Tvivl om, at De jo inden nogle laa Dage vil være i Stand til at

hverve fem hundrede unge og duelige Mænd til denne Expedition.

Med særdeles Agtelse, Deres lydige Tjener

S. W. Kear>ey,
Oberst af 1ste Dragon-Regiment.

Til Kapttju James Allen, 1ste Dragon-Regimeut,

Fort Leavenworth.-'

Saa snart Hensigten med Kaptejn Allens Besog blev Præsident

Young og Raadet bekjendt, lode de en Indbydelse udgaa til Bro-

drene i Lejren om at samle sig. Ved Modet forestillede Brigham
Young Kaptejn Allen for Folket, sum derpaa talte til dem og til-

kjendegav dem Hensigten med sit Komme. Han til-krev Kaldelsen

de Forenede Staters Præsidents (James K. Polk) Velvillie, idet han

sagde, at han ouskede fem hundrede af de Sidste-Dages Hellige,

og talte om det, som om det skulde være en Gunstbevisning, thi

der vare Hundreder og Tusinder Frivillige i Staterne, sagde han, som
paa Opfordring vare villige til at lade sig hverve. Han oplæ-te sin

Ordre fra Oberst Kearney tilligemed Cirkulæret, som han havde ladet

udstede i Mount Pisgah, hvorpaa han forklarede dem nærmere. Kap-
tejn Allen underrettede ikke Folket om — rimeligvis af den Grund,

at han ikke kjeudte Noget dertil — hvad Hensigten var i Tilfælde

af, at Batallionen ikke blev tilvej tbragt. Den hemmelige Historie

ved Forhandlingerne var, som Præsident Young sidenefter blev under-

rettet om fra paalidelig Kilde, at Thomas H. Benton, de Forenede

Staters Senator fra Staten Missouri, erholdt Lofte om fra Præsident

Polk, at hvis „Mormoiiernt;" ikke til vej el rag te den nævnte Batal-

lion paa fem hundrede Mand, var det ham tilladt at hverve Fri-

villige i den ovre Del af Missouri til at overfalde og tilintet-

gjore dem.

Kaptejn Allen opforte i-ig under alle sine Forhandlinger med
Folket som en Gentleman, og vandt saavel de ledende Mænds som

Volontorernes Velvillie.

Efter at Kapteju Allen havde holdt sin Tale, henvendte Præ-

sident Young sig til Forsamlingen. Hau bad Folket om at gjiire

Forskjel mellem denne Freragangsmaade af Regjeringen, i at afkræve

Frivillige af dem, og deres tidligere Undertrykkelse i Missouri og
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Illinois. De havde for nylig lidt saa meget af Pobelen ved at blive

fordrevne fra deres Hjem, berovede deres Besiddelser og nodsagede

til at fly ud i Orkenen, uden at erholde den mindste Oprejsning

af Regjeringen for deres lidte Krænkelser, at de havde en naturlig

Folelse af, at dette Forlangende var for haardt for dem, at medens

deres Familier befandt dem i en vild Orken ligesom hjemlose Van-

drere, skulde de lade deres Mænd og Beskyttere hverve sig som Sol-

dater til at gaa i Krig mod Mexiko. Hvis Planen var at gjore dem

Godt, var det dem ikke muligt at se, hvori dette Gode bestod. Det

krævede derfor al den Indflydelse, som Præsident Young og hans

Brodre vare i Besiddelse af, for at tilvejebringe Batallionen, thi det

syntes at stille sig som en anden Forfolgelsesakt, at man under saa-

danne Omstændigheder vilde forlange af dem, at de skulde forlade

deres Familier., der befandt sig midt i et fremmed og ubekjendt Land.

Ældste Heber C. Kimball foreslog ved dette Mode, at en Batal-

lion paa fem hundrede Mand skulde hverves i Overensstemmelse med

Regjeringens Forlangende. Dette Forslag blev understottet af Ældste

Willard Richards og enstemmig vedtaget.

Præsident Young blev derefter valgt til rekruterende Sergeant

med Willard Richards som Skriver. Et Antal Navne bleve indgivne

som Frivillige; men da der ikke fandtes Mænd nok i Leji-en ved

Council Bluffs til at udgjore det tilstrækkelige Antal, blev det ved-

taget i et Raad, som i den Anledning holdtes, at Præsident Young

og Heber C Kimball skuld3 rejse til Mount Pisgah for at hverve

Frivillige. De toge afsted den 8die Juli og bleve ledsagede af Ældste

Willard Richards og adskillige Brodre tilhest. Paa Vejen modte de

Mange, som rejste mod Council Bluffs, til hvem de forklarede Hen-

sigten med deres Rejse, og med hvem de holdt Forsamlinger, naar

Lejlighed gaves. Iblandt Andre modte de ogsaa Jesse C Little, der

havde virket som Præsident for Missionen i Ny-Eoglaud og Mellem-

Staterne. Han havde besogt Washington, og havde gjennem Præsident

Polk erfaret Regjeringens Hensigt med Hensyn til at hverve en Ba-

tallion Mænd, af hvilken Grund han ojeblikkelig tog afsted til Lejren

ved Nauvoo. Han havde været meget nidkjær i sit Arbejde i Osten

og havde gjort Alt, hvad der stod i hans Magt, for at vække Fol-

kets Sympathi.

Den 6te ankom Præsident Young samt Ældsterne Kimball og

Richards til Mount Pisgah. Fra dette Sted sendte de Brev til Gar-

den Grove og Nauvoo, hvori de underrettede de Hellige om det Skridt,

(ler var blevet taget med Hensyn til at hverve en Batallion paa fem

hundrede Mand, og opfordrede dem til at sende alle de Mænd, de

havde tilovers, for dermed at forstærke Lejren. Fra Garden Grove

forlangte de Frivillige til Batallionen. I Mount Pisgah holdt de et
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Mode, ved hvilket Ojemedet for deres Besog blev fremsat, og omtalte

ved samme Lejlighed den Ængstelse, de havde for at tilvejebringe det

af Regjeringen krævede Antal Mænd. De forbleve i Mount Pisgah

til om Aftenen den Ode, ved hvilken Tid de toge tilbage til Lejren

ved Council Bluffs, hvortil de ankom den 12te.

Lander deres Fraværelse havde man været i Færd med at hverve

Frivillige, men det tilstrækkelige Antal var ikke bleven tilvejebragt,

Ved deres Tilbagevenden blev denne Forretning eudyderligere frem-

skyndet, idet man lod stræoge Opbud udgaa til dem, der vare af

en passende Alder, om at lade sig hverve. Præsident Young sagde

Folket, at dersom de duskede at nyde det Privilegium at gaa til

et Sted, hvor de kunde dyrke Gud i Overensstemmelse med deres

egen Samvittigheds Bydende, maatte Batallionen skaffes tilveje; det

var ret at gjdre dette, og de Velsignelser, de forventede at erholde,

kunde kun opnaas ved Offer; de omgivende Omstændigheder maatte

de ikke tænke paa, men lade dem gaa. De kunde ligesaa godt be-

tragte dem som stillede i gode Omstændigheder som i slette; han

vidste, at enhver Mand var vel forsynet, thi han var ligesaa vel

bekjeudt med enhver Mands Stilling i Lejren, som han kjendte sin

egen. Omendskjondt der ikke var flere Mænd, end der var nodven-

dig for at kunne tag^Vare paa Familierne og udfore det med Rej-

sen forbundne Arbejde, maatte dog Batallionen tilvejebringes. Han
sagde : ,,Vi have levet i saa mange gamle Nybyggeres Nærhed, som

altid plejede at sige: „Gaa væk," saa at vi i Grunden burde være

taknemmelige for det Privilegium at kunne gaa og optage nyt Land."

I staa i Begreb med at marschere til Kalifornien ; gæt at det Land

tilsidst kommer under de Forenede Staters Regjeriug, hvilket burde

ske, ville vi blive de gamle Nybyggere og kuune sige : „Gaa væk".

Antag at vi afslaa at skaffe Batallionen tilveje, hvad ville vi saa

gjore? Hvis I ikke ville gaa, vil jeg gaa og lade Eder tilbage.

Vi sagde Eder for nogen Tid siden, at vi vilde udruste Eder i det

Ojemed, og nu ere vi færdige til at gjoi-e det med Kaptejn Allen

som Agent for de Forenede Stater til at hjælpe os." Ved dette

Mode blev det enstemmig vedtaget at overdrage til Præsident Young
og Raadet at udvælge Officerer til de forskjellige Kompagnier.

Den 14de Juni ankom de Frivillige fra Mount Pisgah. Batal-

lionen blev kaldt sammen, og stræuge Instruxer bleve dem givne

med Heusyn til, hvorledes deus Medlemm:r skulde opfore sig paa

deres Expedition. Præsident Young duskede, at de skulde vise sig

som de bedste Soldater i de Forenede Staters Tjeneste. Han bdd Kap-
tejnerne at være ligesom Fædre for deres Kompagnier, og at forvalte

deres Embeder med Præsteddmmets Magt og Indflydelse, da vilde de

have Magr, til at bevare deres egne saa vel som deres Kompagniers



144 KIRKENS HISTORIE.

Liv, og de vilde undgaa mauge Besværligheder, Han sagde: „Ea
almindelig Soldat er ligesaa hæderlig som en Officer, hvis han opforer

sig ligesaa godt; lugen er udmærket fremfor en Anden, som om han

skulde være af bedre Kjod og Blod." De skulde holde sig nette og

rene; lære Kyskhed, Venlighed og Forekommenhed; Banden eller Svær-

gen maatte ikke tillades. De maatte ikke fornærme Nogen ; ikke have

nogen trættekjær Samtale med Missouriauere, Mexikanere eller nogen

anden Klasse af Folk ; skulde ikke prædike, uden hvor Folk onskede

at hore, og da skulde det være vise Mænd, som bleve valgte dertil.

De skulde ikke paanode Nogen deres Principer, men de skulde tage

deres Bibler og Mormonsboger med sig, og om de havde nogen Spille-

kort, fckulle de brænde dem. Officererne skulde overtage Ledelsen af

Danse, men de tkulde ikke danse med Verden. De skulde ikke

gjore Indgreb i Andres Rettigheder, og om de kom i Forvikling med

Fjenden og havde Held med sig, skulde de behandle Fangerne med

den storste Hoflighed og aldrig tage Liv, hvis det kunde undgaas.

Præsident Young fortalte Brodrene af Batallionen, at de ikke vilde

komme til at slaas. Han sagde, at Batallionen vilde sandsynligvis

blive afskediget omtrent otte hundrede eng. Mile fra det Sted, hvor

Kirken vilde nedsætte sig. Han tilraadede, at de skulde tove der og

arbejde; „men," sagde han, ,,det næste Tgmpel vil blive bygget i

Klippebjærgene; i det store Basiu er Stedet til at bygge Templer, og

det skal blive de Helliges Befæstning mod Pobelen."

Syv og tredive Aar ere forlobne, siden denne Forudsigelse blev

given af Præsident Young. Paa den Tid, han saaledes tiltalte Batal-

lionen, var Utah næsten aldeles ukjendt. Intet menneskeligt Væsen

vidste, om man kunde avle Korn og Frugt der eller ikke. Alt hvad

man vidste herom var, at det var en Orken. Men Profeten Joseph

havde forudsagt i hans Levetid, at de Sidste-Di^ges Hellige skulde

blive et stort og mægtigt Folk i Klippebjærgene; Præsident Young,

dreven af den samme Aand, profeterede i samme Retning. Batallio-

nen blev afskediget omtrent 800 eng. Mile fra Salt Lake City; de

fleste af Volontorerne opholdt sig en Tid i Kalifornieu for at soge

Arbejde, og bleve herved Midlet til at bringe Guldet for Dagen,

hvoraf Kalifornieu siden er bleven saa beromt, og hvis Opdagelse og

Udgravning næsten har vendt op og ned paa Verden. Det store Ba-

sin er blevet de Helliges Befæstning mod Pobelen. Et Tempel er

allerede blevet bj'gget, og tre andre ere under Opforelse i forskjellige

Dele af det store Basin.

Det var meget vanskeligt at hverve Mænd af den fastsatte Alder

— mellem 18 og 45 Aar — til at udgjore de fem Hundrede, men

ved vedholdende Bestræbelser bleve de tilsidst tilvejebragte og mar-

scherede under Anforsel af Oberstloj'nant Allen til Fort Leavenworth;
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der fra til Sauta Fe og videre til Kalifornien. Oberst Allen — til

stor Sorg for dem, som kjeiidte ham — levede ikke til at fore Ba-

talliouen helt frera ; thi hau dode i Fort Leavenworth den 23de Au-

gust 184G. Batallionen udforte de Pligter, der bleve krævede af den,

paa den mest tilfredsstillende Maade, og vandt megen Agtelse ved

dens gode Disciplin og taalmodige Udholdenhed raidt uuder de Vanske-

ligheder, som de havde at kæmpe med. Ingen bedre Tropper som

Soldater, ingen bedre Opdragne som Gentlemen har nogensinde værefc

stillet under den amerikanske Fane end netop disse Frivillige; vi ville

faa Lejlighed til, efterhaanden som vi skride fremad med denne Hi-

storie, at omtale dem og deres inojsommelige Arbejde nærmere. For-

holdsregler bleve tagne for at sorge for de Frivilliges Familier un !er

deres Fraværelse. Et stort Antal af de mest agtede 3Iænd i Lejren

bleve valgte til at handle som Biskopper i at se til, at lugen maug-

lede noget blandt disse Familier, og at Alle bleve passende forsorgede-

TRETTENDE KAPITEL.

E. T. Benson ordineres til Apostel.—De Hellige i Council Bluffs organiseres.

—

Forfolgelsen fortsættes mod de i Nauvoo efterladte Hellige.—Et Antal

Brudre mishandles og Andre bortroves og stilles gjentagne Gange i den

stfirste Livsfare.—Faptistpræsten Levi Williams ophidser Befolkningen.

—

John Carlin bliver ulovlig beskikket til Konstabel.—Guvernoren sender

Major Parker til Nauvoo.—Thos. S. Brooknian bliver Pobelens Hoved-

leder.—Pobelens Forslag til de Hellige.—Folket i Nauvoo udruster sig til

Forsvar under Major Cliffords Kommando.

Den 16de Juli blev Ezra Taft Benson ordineret til Apostel i Ste-

det for John E. Page, som var falden. Samme Dug bleve Ældsterne

Orson Hyde, Parley P. Pratt og John Taylor be&kikkede til at gaa

paa Mission til England, for at ordne Kiikeus Affærer i hiut Land.

De begave sig paa Rejsen den 31te s. M. Den 21de Juli bleve tulv

Mænd valgte til at præsidere i alle Sager, baade aandelige og time-

lige, i Council Bluff?. lustruxer bleve dem givne med Hensyn til

saa hurtig som muligt at opfore Boliger for de Hellige under deres

Ophold der, baade for dem, der allerede vare komne til Council

Bluffsi, og for dem, der vilde komme efter senere; ligeledes med Hen-

syn til at bruge alle de Midler, der stode til deres Raadighed, for at

bringe de fattige Hellige ud fra Nauvoo. De bleve ogsaa tilsagte at

skulle gjore Alt, hvad der stod i deres Magt, for at tage Vare paa
10
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deres Familier, der vare tagne afsted som Frivillige med Batallio-

nen. Der blev endvidere givet Instnixer angaaende Oprettelsen af

Skoler til Bornenes Opdragelse i Lobet af Vinteren.

De Hovdinger, som repræsenterede Pottawattamie Indianer-Stam-

men ved Council Bluffs, havde givet Kapteju Allen deres frivillige

Samtykke til, at de Sidste-Dages Hellige maatte opholde sig paa deres

Land og dyrke hvilken som helst Del deraf, som de ikke selv brugte,

Baa længe de (Indianerne) forbleve i Besiddelse af deres nuværende

Land. Han skrev ligeledes et Brev, som kunde bruges, uaar Lejlig-

heden krævede det, hvori han over sit officielle Signatur berettede,

hvad han havde gjort og tilraadet i denne Henseende. Den indianske

Underagent af hin Indianerstamme havde ligeledes i et Brev omtalt

Forhandlingerne mellem Indianerne og Kaptejn Allen som forstan-

dige og passende under de for Haanden værende Omstændigheder.

Oberst Kane skrev et Brev til Præsidenten for de Forenede Stater og

indlagde samtidig en Kopi af disse Dokumenter samt afgav sin Aner-

kjendelse af det Forefaldne. Han sagde, at medens han ikke kunde

se nogen Grund, hvorfor „Mormon-Folket" ikke skulde overvintre i

den omtalte Egn, ansaa han det for overordentlig vigtigt at tilstaa

dem denne Rettighed, da intet Raad, som var bleven givet dem,

forbod et saa stort Antal af dem at tage over Missouri-Floden i

Aarets Lob.

Den 1ste August afsendte Raadet et Brev til Biskop Miller og

Kompagnierne som vare med ham (han var nemlig tagen afsted i

Retning af Indianerbyen Pawnee), hvori de beskreve Lejrens Tilstand

paa Grund af Batallionens Organisation, samt at det var Hensigten

at ville lejre sig med Hovedstyrken et eller andet Sted i Nærheden

af Missouri-Floden for Vinteren. Det blev ham tillige betydet, at

Raadet ikke fandt det raadeligt for nogen Del af Kompagnierne at

paatage sig at gaa over Bjærgene hint Efteraar. Forholdsregler bleve

ta^ne i Hovedlejren af Præsident Young og Raadet for at ordne Af-

færerne for Aarstiden. Tolv Mænd bleve valgte til at udgjore Muni-

cipal-Hojraadet, som skulde tage Forholdsregler for at samle de Hel-

lige sammen til et Sted under de nodvendige Forordninger. Leji^n

blev samlet til en Lund, som blev benævnet Cutlers Park efter Al-

pheus Cutler, som blev valgt til Præsident for Municipal-Hojraadet.

Instruxer bleve givne Folket med Hensyn til strax at skride til at

indsamle Ho i tilstrækkelig Mængde til at forsyne Lejrens Forraad

med gjennem Vinteren,

Medens mange af de Hellige, som vare rejste mod Vest fra Nau-

voo, fortsatte deres besværlige Rejse, opkastede nye Veje, byggede

Broer og vadede gjennem rivende Stromme, ofte lejrede paa lave,

sumpige Steder, hvor det hændte, at Natten overrumplede dem, eller
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hvor deres Trækdyr segnede af Udmattelse; medens Mange vare be-

skjæftigede med at oprette Stationer, bygge Forter og Avisgaarde i de

vilde og ubekjendte Trakter paa de vestlige Grænser for de Brodres

Bekvemmelighed, som fulgte efter ; medens fem Hundrede af deres

dygtigste og flinkeste Mænd efterkom Regjeriugens Fordring og for-

lode deres Familier for at marschere som Soldater til Mexiko, og

medens de saaledes alle lede under Trykket af de Gjenvordigheder og
Besværligheder, som de under disse Omstændigheder maatte taale,

havde ogsaa de, der bleve ladte tilbage i Nauvoo, deres rigelige Del

af Trængsler. De af de Hellige, som forbleve der, vare i Alminde-

lighed af den fattigere Klasse Personer, som ikke havde tilstrækkelige

Midler til at forsyne sig med Kjorebefordriuger og andre Ting, som
vare nodvendige for at kunne paabegynde Rejsen, men alle vare be-

gjærlige etter at komme afsted, og deres Arbejder bleve stedse ledede

i Retning af at bevirke dette Resultat. Deres Fjender vidste dette,

og ligeledes vidste de, at naar de saaledes fortsatte deres Voldsgjer-

niuger, vilde de forsinke de Hellige i deres Forberedelser til at tage

bort. Da denne Virkelighed syntes at anspore dem til at være eud-

mere bestemte i deres nedrige Bestræbelser, sogte de ved ethvert op-

tænkeligt Middel at plage dem og node dem til at forlade deres Hjem,
uden at erholde nogen som helst Erstatning for deres Ejendomme eller

Midler til at emigrere foi'. ,,Hancock Eagle", en Avis, som paa den

Tid udgaves i Nauvoo, gjorde, under et Forsog paa at skildre Stillin-

gen dersteds, folgende Bemærkninger

:

„Ved rolig at overveje den Tilstand, hvortil dette Land er blevet

forvandlet ved en Bande af Mordere, som benævne sig selv „Regula-

torer", nodes man næsten til at slutte, at vi leve i et Land, hvor-

over en fri Regjering ikke har udgydt sin velgjorende Inflydelse.

Her i en af de mest frugtbare Landskaber, som Solen nogensinde er

opgangen over — i et Landdistrikt, som har været beboet i tyve

Aar, og i et oplyst Samfunds Midte, blive værdige og respektable

amerikanske Borgeres Familier ligesaa meget plagede af Voldsgjer-

ningsraænd, som om de havde boet i en Orken og dagligen vare ud-

satte for de Vildes Angreb."

Ej heller vare de Hellige de Eneste, som lede under disse selv-

kaldte „Regulatorers" Forfolgelser og Voldshandlinger; de nye Bor-

gere — dem, som nylig havde kjobt sig Ejendomme og bosat sig i

Nauvoo — i Særdeleshed dem, som vare venlige imod eller syrapathi-

serede med de Hellige, vare i storre eller mindre Grad udsatte for de

samme Trusler om Udryddelse og den samme Fare for Liv og Ejendom.

John Hill, Archibald N. Hill, Caleb W. Lyons, James W.
Huntsmau, Gardiner Curtis, John Richards, Elisha Mallory og J. W.
D.Phillips, som den Ilte Juli vare beskjæftigede med at hoste Hvede
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omtrent 12 engelske Mile fra Nauvoo, bleve, medens de saaledes ar-

bejdede paa Marken, omringede af en bevæbnet Pobelbob, som fuld-

stændig indesluttede dem, hvorved de hindrede dem fra at undfly, cg

gjennerasogte derpaa deres Vogne for at fratage dem deres Vaaben.

Efter at ethvert Vaaben paa denne Maade var bleven dem frataget,

lod Pobelen hente nogle lange Hasselkjæppe fra Skoven, hvorpaa disse

forsvarsløse Mænd bleve tagne en ad Gangen og tvungne til at ind-

tage en bojet Stilling i en Groft, medens hver af dem fik tyve Slag

over Ryggen med disse Knortekjæppe, hvilken Tortur udfortes af en

af Pobelselskabet, Da der kun vare otte af Brodrene vare de saa

fuldstændig i disse ubarmhjærtige Skabningers Magt, at de kunde ikke

andet end underkaste sig Torturen. Pobelen itubrod derpaa fire af

deres Geværer over en Træstub og tilbagegav dem Stumperne deraf,

medens de beholdt Resten af Geværerne og Pistolerne. Derefter bleve

Brodrene under Edslofte befalede at gaa i deres Vogne og kjore til

Nauvoo uden at se sig tilbage, og Pobelen sendte en Afskedssalve

efter dem, medens de gjorde dette.

Adskillige af Pobelen, som vare med i denne Affære, bleve gjen-

kjendte, og to af dem ved Navn McAuley og Brattle bleve strax arre-

sterede. Som Folge af deune Bevægelse og til Gjengjæld for disse

Mænds A.rre3tatiou bleve fem af Brødrene, nemlig Phineas H. Young,

Erigham H. Young, Richard Ballantyne, James Stauding og James

Herriiig, grebne af en Del af Pobelen, medens de vare i Nærlieden af

Pontoosuc, og med Magt satte i Forvaring. Da de bleve spurgte om,

med hvad Myndighed de handlede, svarede Pobelen, idet de rettede

deres Geværer mod Fangerne, at deres Vaaben gav dem denne Ret.

Det var en tilstrækkelig Forbrydelse for dem, at de vare ,,Mormo-

ner". De bleve bragte til Byen Pontoosuc, hvor de modte 50 andre

bevæbnede Mæud. Der bleve de underrettede om, at de ikke vare

beskyldte for nogen Forbrydelse, meu at de vilde blive holdte som

Gisler for McAuleys og Brattles Sikkerhed, hvilke vare blevue arre-

sterede af Nauvoos Borgere, fordi de havde mishandlet Brodreue, saa-

ledes som allerede anfort.

Nogle af de Mæud, som vare delagtige i den sidste Arrestation,

vare ligeledes med i jMishaudlingsaffæren, og de syntes fast beslut-

tede paa, ikke at ville lade Brodrene slippe levende bort. De vare

rasende Mæud, som ikke vilde have undset sig for at slaa dem ihjel,

hvis ikke Frygten for at blive tagen af Rettens Haandhævere, havde

holdt dem derfra. Ligesom om deres brodefulde Samvittighed be-

brejdede dem for deres nedrige Handlinger troede de bestandig, at

deres Fangers Venner vare i Hælene paa dem, hvisaarsag de skynd-

somst flyttede dem fra Sted til Sted, og rejste en stor Del af Natten.

Naar de undertiden gjorde Holdt for en kort Tid, kom Frygt altid
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over dem, og de optoge igjen deres vilde Flugt, som forte dem gjen-

nem Skove, Krat og Sumpe, idet de dreve deres Fanger frem ved

gjentageude Gauge at stikke dem med Bajonetspidsen, hvilket de

ogsaa gjorde, naar de næsten vare afmægtige af Sygdom og Ud-

mattelse. Eu Gang var Pobelen i Begreb med at ville skyde deres

Fanger og havde endog trukket Hanen op og lagt an paa dem,

da det skjæbnesvangre Raab hortes af en af Kompagniet, at „Mor-

monerne" vare lige i Hælene paa dem, og at det ikke var raade-

ligt at gjore nogea Stoj, hvorpaa de igjen optoge deres Flugt.

En anden Gang, da Faugerne bade om Vand for at slukke

deres Torst, forsogte Pobelen at forgifte dem ved at give dem
Brændevin, der indeholdt Gift, hvoraf dog kun en af dem drak,

nemlig Brigham H. Young. Af den Virkning, som det ojeblikke-

lig havde paa ham, bleve Brodrene overbeviste om, at han var ble-

ven iorgiftet; de lagde derlor deres Hænder paa hans Hoved og

nedbade Guds Velsignelser over ham, og han kom sig snart saa

meget, at han kunde gjeuoptage Marschen ved lidt Hjælp af de

Andre. Pobelen troede ojcnsynlig, at alle deres Fanger havde nydt

af deres sammemblandede Stof, da de sidenefter udtrykte deres

Utaalmodighed over deres Sejiivethed saa lydeligt, at Biodrene kunde

hore dem. Elter aabent at have raadslaget med hverandre, og for-

søgt en eller to andre Planer for at dræbe deres Fanger, uden dog

at stille sig ligeoverfor dem og skyde dem ned, blev det alligevel

bestemt tilsidst at antage den sidste Plan, og Brodrene bleve der-

for befalede at stille sig op i Række for at lade sig skyde. Ved

denne Lejlighed var det, at Phineas H. Young gik i Forbon hos

Pobelen om at spare hans Bioilres Liv, og tilbod sit eget^ om de

kun vilde tage det. Det ved dette Forslag bevirkede Ophold frelste

deres Liv, da en af Pobelkorapngniet netop i samme Ojeblik kom
ridende op og berettede, at „Mormonerne", 360 Mand stærk, kom

over dem; atter bleve Fiingerne skubbede afsted. Efter at man

havde holdt dem fangne i tolv Dage, i hvilken Tid de kun havde

nydt meget lidt Fode og betagne, som de vare, af Sygdom og Ud-

mattelse, blev det dem til.-id&t ibr utaaleligt, og de besluttede ende-

lig at ville forsoge en Flugt, hvor meget man end risikerede i Til-

fælde af, at de ikke skulde kunne formaa Vagten til at lade dem gaa.

De vovede tilsidst Forsoget, og Vagten tillod dem omsider at gaa og

hjalp dem endog med at komme tilbage til deres Hjem.

Da det blev bekjendt i Nauvoo, at Brodrene P. H. ug B. H.

Young, Richard Ballantyne, James Standing og James Herring vare

blevue bortsua[)pede, bleve Rundskrivelser udstedte og en Kaldelse

gjort for. at tilvejebringe en væbnet Magt, som skulde gaa og arrestere

Roverne og befri Fangerne. Dette Kompagni stod under Ledelse af
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William Anderson og William L. Cutler. Det lykkedes dem at arre-

stere femten af Roverne, og at finde nogle Ejendele, som tilhorte de

bortrovede Mænd, men Mændene selv kunde de ikke finde. Et andet

Kompagni blev tilvejebragt i Nauvoo i samme Hensigt og sat under

Wm. E. Clifl^ords Kommando.
Disse Bevægelser ophidsede Pobelen, og de bragte alle mulige

falske Rygter i Omlob i Hancock og tilstedende Countier med Hen-

syn til ,,Mormonernes" Hensigter, og benyttede al deres Indflydelse

for at faa de omliggende Countier til at hjælpe dem i at drive „Mor-

monerne" og „Jack-Mormonerne", som de kaldte dem, der vare Ven-

ner af Lov og Orden, ud af Staten. En anden ophidsende Sag i

Countyet var, at de Hellige, som boede der, toge Del i Valgene.

Da de tolv Apostle forlede Nauvoo gave de det særlige Raad,

at de Hellige ikke skulde befatte sig med Politik eller tage Del i

Valgene, da dette vilde lede til endyderligere at ophidse Pobelen og

give dem Anledning til at begynde Fjendtligheder imod de Forsvars-

lose og Fattige, som vare ladte tilbage, og at de skulde standse Sal-

get af deres Ejendomme for derved at forebygge Indflydelse af frem-

mede Borgere i Nauvoo. Dette Raad blev forsomt, og dets Forsom-

melse bevirkede, foruden daarlige Folelser, intet godt Resultat, thi

Modpartiet sejrede med en Majoritet af flere hundrede Stemmer over

det Parti, som de Hellige stemmede med. Man siger dog, at dette

blev gjort ved en svigagtig Tælling af Stemmerne.

Levi Williams, som anforte Pobelen, der myrdede Profeten Jo-

seph og hans Broder Hyrum i Carthage Fængsel, og som foregav at

være en Baptistpræst, var meget virksom i at ophidse Pobelen og yde

dem al den Hjælp, han kunde. Det lykkedes Pobelen at faa udstedt

Arrestordrer paa adskillige nye Borgere, som vare Modstandere af

deres lovlose Fremfærd, og forsogte at faa dem i deres Magt i den

Hensigt at myrde dem, hvilken skjændige Plan dog mislykkedes for

dem. De nye Borgere i Nauvoo holdt et Mode den 12te August,

ved hvilken Lejlighed en Beretning afgaves af den nedsatte Komité,

der havde besogt Pobelen, som var forsamlet omkring Levi Williams

Hus ved Greeu Plains, i dem Hensigt at formaa den til fredelig at

vende tilbage til deres Hjem. Nævnte Komite berettede, at den fuld-

stændige Ubetænksomhed og Mangel paa Imodekommenhed fra Anti-

Mormonernes Side gjorde enhver Underhandling med dem umulig.

Adskillige Taler bleve holdte, og en ny Komite, bestaaende af fem

Mænd, beskikkedes til at udfærdige Resolutioner, hvori Modets Me-

ning skulde fremsættes. Disse Resolutioner indeholdt ogsaa Pobelens

Trusler om, at hvis Nauvoos nye Indbyggere ikke inden den 10de

September, forstkommende, fordreve de Hellige fra nævnte Stad over

Mississippi-Floden, vilde de selv med deres egne Hænder og paa den
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haaiii^gribeligste Maade gjore det ; indvidere at de nye Indbyggere ikke

vilde anerkjende Anti-Mormou-Partiets Ret til at blande sig i deres

Politik, ligeledes at de (de nye ludbyggere) fremdeles vedbleve at

sætte ubetinget Tillid til ,,Mormon- Folket" og det X<ofte, de bavde

givet, med Hensyn til at drage vestpaa samme Aapf

En Mand ved Navn Jobn Carlin blev ulovlig ansat som Kon-

stabel af en Fredsdommer, og ban forsogte at tilvejebringe en væbnet

Styrke til at gaa til Nauvoo i den Hensigt at arrestere visse nye

Borgere, som falskeligen vare blevne beskyldte for Forbrydelser, ved

Hjælp af ulovlig udstedte Arrestordrer. Dette var kun et Paa-

skud, som man benyttede i den Hensigt at frembringe Vanskeligbeder

og drive de Hellige fra Staden. Hr. William E. Clifford, som var

Præsident for Byen Nauvoos Forstandere (Trustees), men var ikke en

Sidste-Dages Hellig, skrev og sendte et Brev med Expresbud til Gu-

vernor Ford for at bede om Hjælp til at beskytte Byen mod Pobe-

lens Angreb. Guvernoren sendte Major James R. Parker af Illinois-

Militsen til Nauvoo og gav bam den Befaling, at han i Tiltælde af

et Angreb paa Staden skulde overtage Kommandoen over saadauue

Frivillige, som, uden at fordre Godtgjorelse af Staten, vilde tilbyde

sig at tilbageslaa etbvert Angreb og forsvare Staden. I en Korre-

spondance mellen Parker og Carlin, sagde Sidstnævnte, at ban vilde

behandle bam og hans Officerer som Pobel, hvis de sogte at besvære

ham. Imidlertid gjorde ban Alt, hvad han kunde, for at tilvejebringe

en væbnet Styrke til at hjælpe ham i Udforeisen af sit lovlose Fore-

havende. Parker udstedte adskillige Proklamationer; i en af disse

erklærede han Hancock County i Belejringstilstand. I denne Pro-

klamation sagde ban:

,,Intet er mere urimeligt end den Anskuelse, at en væbnet Styrke

er nodvendig for at udfore Civil-Proces i Kauvoo. Jeg er rede til at

yde Hjælp ved Benyttelsen af de udstedte Arrestordrer for Paagri-

belsen af enhver Person paa dette Sted eller i nogen anden Del af

Countiet, saa snart den bevæbnede Styrke, der nu er samlet under

Foregivende af en Konstabels Posse, bliver oplost."

General James W. Singleton af Brown Countv tog Overaufor-

selen over Pobelen. Han blev assisteret af J. B. Chittenden af Adams,

N. Montgomery af McDonough, James King af Schuyler, J. H. Sher-

man af Hancock og Thomas S. Brockman af Brown County. JMajor

Parker skrev til Singleton, Overantcreren for Pobelen, i den Hensigt

at tilveiebringe et Forlig, hvorpaa Singleton svarede. Parker skrev

igjen og berettede, at Betingelserne vare tagne under Overvejelse samt

opfordrede til en Sammenkomst med saadauue Personer, som Single-

ton maatte nævne, for at komme overens om Forligspunkterne.

Betingelser bleve affattede, hvori der fordredes, at alle de Hellige
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skulde tage bort inden tredsindstyve Dage, og disse Betingelser bleve

UTiderskrevue paa Anti-Mormonernes Vfgiie af nogle af ovennævnte

Personer, samt af Major Parker, Hr. Sniiih, Hr. Reynolds og Hr. Ed-
Konds af Nauvoo. I Stedet for at forsvare Staden og tilbageslaa

Pobelens Angreb, som han skulde have gjort, behandlede Parker Po-

beleu som sine Ligemænd og sluttede en Overenskomst med dem,

underkastede s-ig deres Fordringer og underskrev Betingelses-Dokumen-

tet med sit officielle Segl.

Men Pobelen var ikke tilfreds med disse Betingelser. Tredsinds-

tyve Dage var for længe for dem at vente. Desforuden var det ikke

de Helliges Fjærnelse alene, de onskede ; det var deres Blod. De on-

skede en Lejlighed til at myrde, rove og fortsætte deres Voldsgjer-

niiiger. Da Singleton erfarede, hvilke Folelser, der besjælede hans

Olticerer og Menige, trak han sig tilbage fra sin Stilling som deres

Lfiier. Chitttudeu trak sig ligeledes tilbage. Singleton skrev til

Smith, Reynolds og Parker og berettede, at Pobelen havde forkastet

de af dem selv underskrevne Betingelser, hvilke han ansaa tor at

v:v.re saa rimelige som nogen iornultig og iolsom Mand kunde for-

lange, at Mormonerne skulde underka.-te sig; de maatte derfor ikke

længere betragte ham som forbunden med Pobellejren i dens frem-

tidige Foretagender.

Carlin bes^kikkede ojeblikkelig Thos. S. Brockman af Brown

Connty til Partiets Leder, som derpaa holdt ,,en ophidsende Tale til

dem" og strax gav Ordre til Atniarsch. Pobeien selv opgav deres

Antal til syv Hundrede med mange Bagngevogne og fuldstændig be-

redie til et Felttog, men man troede almindelig, at de talte over et

Tii.-inde. Mange af Nauvoos nye Borgere, som indsaa, at Faren var

nær for Haanden og ventede et almindeligt Blodbad, forlode Staden

for at rejse andetsteds hen. De faa af de tilbageværende Borgere,

Bon« vare skikkede for Tjeneste, beredte sig for det Værste, men

Størstedelen af dem, som ti hiirte Kitken, vare syge og forarmede, og

indbefattede mange Kvinder og Bom.
„Gamle Tom", som Brockmau benævnte .«ig selv, havde aldrig saa

snart overtaget Kommandoen, for han gav Ordre til Afmarsch. Om-
trent Klokken halv ti om Formiddagen den lOde September opdagede

Vagten, der var posteret i Tempieis Taarn, at Pobelen nærmede sig

Kanvoo langs Carthage-Vejen. Ilolge Siatsguvernorens lui-truxer til

Major Parker om at organisere Folket i Nauvoo til Selvforsvar, vare

fire Kompagnier Frivillige blevne organiserede. Da det blev bekjendt,

at I'iJbelen under Brockman raarscherede imod Staden, bleve disse

Kompagnier befalede at drage ud og mode dem. Omtrent ved Mid-

dagsii I havde de naaet en Kratskov ved Carthage-Vejen, daHr. John

Wood, Borgmester i Quiucy, Major Flood, Dr. Conyers og d'Hr. Joel
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Rice og Benjamin Clifford juu-, ligeledes fra Quincy, ankom til

Nauvoo. Guvernoren havde givet Major Flood Befaliug til at ind-

kalde en væbnet Styrke i Adams Couuty til Beskyttelse af Nauvoo.

Disse Herrer vare alle harmfulde over Pobelens afskyelige Frera-

gangsmaade mod et undertrykt og forsvarsløst Samfund. De vilde

imidlertid gjore et sidste Forsog paa at uudgaa Blodsudgydelse, af

hvilken Grund Major Wood foreslog, at de skulde tage til Pobellej ren

og erfare, om der ikke var nogen Uilsigt til et Forlig. De begave

gig selvfolgelig derud i en Vogn og havde en Sammenkomst med Car-

lin og Brockman. For at man kan danne sig en riglig Anskuelse

om denne Pobelhobs Folelser og Planer, ville vi her uojagtig gjen-

give Carlins og Brockmans Forslag:

„Den 10de September 1846.

Det er vedtaget paa den forsamlede Anti-Mormonstyrkes Vegne,

der er lejret i Kærheden af Nauvoo, af Otficererue i Raad:

1. At de Arrestordrer, der ere i John Carlins Besiddelse, skulle

sættes i Kraft, hvis Individerne, mod hvem de ere udstedte, kunne

blive fundne.

2. Mormonerne skulle alle aflevere deres Vaaben til en eller

anden Gentleman, hvem begge Partier blive enige om at vælge, og

ethvert Gevær eller andet Vaaben vil blive tilbagegivet Ejeren, saa

snart Ejeren af nævnte Vaaben praktisk har forladt Staden med sit

Gods og rorlige Ejendom.

3. Anti-Morni(' utropperne skulle tillades at marschere fredelig

igjennem Byen, idet vi forpligte os til ikke at skade hverken Person

eller Ejendom, medmindre vi blive angrebne, i hvilket Tillælde vi

ville forsvare os selv det bedste, vi kunne.

4. Mormonerne skulle forlade Staden iuden tredive Dage.

o. Anti-Mormonerne skulle stationere en Troppestyrke efter deres

nærmere Opgivende i Staden, for at se til, at ovennævnte Betingelser

blive opfyldte. John Carhn. Thomas S. Bbockman.

Paa Lejr-Ol'ficerernes Vegne."

Carlin var bleven ulovlig ansat som speciel Konstabel for at ud-

fore en Arrestordre mod en formodet Forbryder. Dette varden eneste

Forretning, som man angav han havde at udtore. Men hvilken For-

audring, der nu havde iundet Sled ! Han var bleven en Diktator og

gjorde Fordring paa Uilovelsen af mere despotisk M)ndiglud, end

n(>gen Konge kunde iore. Han havde ikke alene hvervet Soldater

i Ilundiedevis Ira Hancock, det eneste Couuty, hvor han kunde gjore

Fordi iiig paa Myndighed som Konstabel, men fra alle omliggtude

Couutier. M.ijorer, Oberster og andre Officerer bleve indkaldte af

ham. Og alt dette for at danne en Posse til at iværksætte en Kon-
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Stabels Arrestordre i Hancock County. I Spidsen for disse Tropper,

som han saaledes havde indkaldt, dikterede han Betingelser for en

By og truede Befolkningen med sin Hævn, hvis den ikke opfyldte

dem ! En saakaldet Konstabel opfordrede Folket til at udlevere deres

Vaaben under Tilsagn af Straf, hvis de ikke efterkom Befalingen, og

truede med at ville fordrive dem fra deres Hjem og fra Staten, fordi

de (naturligvis) vare „Mormoner" ! Dette var noget af det Skjæn-

digste, man nogensinde har hort.

Carlin, „Gamle Tom" og deres Pobel lagde kun liden Agtelse

for Dagen overfor Herrerne fra Quiucy, efter at have forelagt dem Be-

tingelserne om at indgaa paa Forlig, thi da de vendte tilbage til

Nauvoo, affyrede Pobelen adskillige Kanonkugler over deres Hoveder.

Major Flood havde set nok til at overtyde sig om, at det vilde være

upopulært hos Pobelen at forsvare eller beskytte Nauvoo, hvorfor han

nægtede at modtage Guvernorens Fuldmagt til at hverve Tropper i

Adams County i dette Ojemed; men da han var bemyndiget til at

overdrage Kommissionen til en eller anden Borger i Adams County,

gjorde han dette, og Benjamin Clifford af Quiucy var villig til at

modtage samme. Clifford tog derpaa Kommandoen over de Frivillige.

Under ham vedblev Charles M. Johnson at fungere som de Frivilliges

Oberst, hvilken Stilling han tidligere havde indtaget under Parker.

William L. Cutler handlede i Egenskab af Oberstlojtnant og Williaria

Anderson som Adj utant. Det forste, andet, tredie og fjerde Kom-
pagni stod under Kommando af Kaptejnerne Andrew L. Lamoreaux,

Alexander McRae, Hiram Gates og Curtis E. Bolton.

Efter at have erholdt Tilladelse skred William Anderson den

næste Dag til at udvælge et Korps af dygtige Mænd til Flankorer og

Skarpskyttere. De bleve kaldte det spartanske Korps og vare hoved-

sagelig bevæbnede med Repetergeværer. De bleve organiserede hos

Præsident Daniel H. Wells, der den Gang var bekjendt som Esquire

Wells paa Grund af hans Stilling som Ovrighedsperson ; han tog en

meget aktiv og virksom Del i Forsvaret af Nauvoo. William Ander-

son blev valgt til forste Kaptejn og Alexander McRae til anden Kap-

tejn. Curtis E. Bolton forenede sig ligeledes med dette Korps. Kom-
mandoen af hans og Kaptejn McRaes Kompagnier paahvilede dem
som Premierlojtnanter.

Pobelen havde Artilleri og syntes at være vel forsynet med Ammu-
nition af enhver Slags. Af Mangel paa andre Fjender at skyde paa,

affyrede de deres Skraaladuinger i de Kornmarker, som de paa begge

Sider af Vejen passerede; de gjorde stor Odelæggelse ved paa denne

Maade at nedlægge Majsstænglerne. Der fandtes intet Artilleri i Nau-

voo, men man indsaa', ,at det storligen behovedes. I deres Nod erin-

drede de Belejrede, at der paa Bredden af Mississippi-Floden laa to
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hule Jærnstjkker, som havde tilhort en Dampbaad og som havde lig-

get der i mange Aar. Det forekom nogle af Borgerne, at ved at

skjære dem over i to Stykker og tilproppe en af Enderne paa hvert

Stykke med Jæru, samt gjore dem tætte ved at fylde op med Sink,

vilde en simpel, men brugelig Art Kanon blive tilvejebragt. Planen

ansaas for gjorlig, og fire af denne Slags Kanoner bleve snart gjorte

i Stand til Tjeneste. Man folte rimeligvis en Ængstelse med Hensyn

til, om de vilde svare til Hensigten eller ikke, og Resultatet af det

forste Skud med dem blev uden Tvivl imodeset med stor Spænding.

De kunde maaske oveupaa al den havte Moje springe ved det forste

Skud. Der var imidlertid ingen Tid tilbage for Ængstelse. Pobel-

Tropperne vare lige for Folkets Dore, og de maatte forsvare sig imod

deres Angreb med saadanue Midler, som stode til deres Raadighed.

Men Jærnstykkerne gjorde god Tjeneste. De stode Ilden udmærket,

og de vare Midler til at gjore Pobelen bange og holde dem paa Af-

stand. De ventede, at Nauvoo vilde blive et let Bytte, thi de vidste,

der var intet Artilleri der. Da de derfor horte Kanonen, vidste de

ikke, hvad det skulde betyde. „Mormonerne" vare bedre beredte til

Forsvar, end de havde tænkt.

Major Flood viste ikke sin Fuldmagt til „Gamle Tom" Brock-

man, da han var i Pobellejren. Major Wood og Joel Eice toge der-

for derud igjen og oplæste Fuldmagten, for at Brockman maatte vide,

at han kæmpede mod Tropper, som vare blevne hvervede efter Gu-

vernorens Ordre. Men hverken han eller hans Tropper brode sig om
Guvernoren eller hans Ordrer. De havde besluttet at fordrive Folket

fra Nauvoo, og de droge nærmere og nærmere, marscherende frem i

stærke Kolonner mod Staden, hvor der; som rimeligt kunde være,

herskede stor Ængstelse. Da Major Parker tog bort, gav han dem
Grund til at haabe, at Rekrutter vilde blive udsendte af Guvernoren

til deres Hjælp. Men ingen Forstærkning kom, og det blev dem klart,

at de kun maatte stole paa deres egne Kræfter.
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FJORTENDE KAPITEL.

Pobelen angriber Nauvoo og fordrer Stadens Overgivelse.—Major Cliffords

Svar til Pobellederne —En Træfning mellem Pobelen og Nauvoos For-

svarere finder Sted; Kaptejn Anderson og A.ndre falder.—Et hundrede
Borgere fra Quincy ankommer til Krigsskuepladsen.—Et Forlig sluttes,

hvori de Hellige tvinges lil strax at forlade Staden.—Daniel H. Wells'

Tale til Br.'Jdrene.—Pobelen tager Nauvoo i Besiddelse og opforer sig bru-

talt mod de Hellige, der med Vold og Magt mishandles og uddrives af

Staden.—Herren sender Vagtler til at lindre de Helliges Nod.

Fredag den Ilte September rykkede Pobelen stadig, rueu var-

somt frem imod Staden, og var meget forsigtig med Hoosyu til at

vælge deres Marschsteder, da de vare bange ibr lunlige Gange etc.

Deres Kanon, som var ladet med Skraa og Kardetcher, blev affyret

paa de Kompagnier af Frivillige, som sogte at standse deres Frem-
rykken. De affyrede tre Geværsalver paa Daniel H. Wells' Hus,

hvor hans Familie boede paa den Tid. Et af Skuddene oprev nogle

Mursten ved lians Brond, et andet gik nær hans Lade, og det tredie

gik over hans Hus og iige forbi en ung Mand, som sad der og holdt

Oje med deres Bevægelser. Det lykkedes William Gheen og hans

Afdeling, som forte en Kanon med sig, at stantlse deres Fremrykkeu
tildels, og omenskjoudt Pobelen gjorde adskillige Forsog paa at om-

gaa de Frivillige, lykkedes det dem dng ikke. De Ladninger, som

bleve affyrede fra Kaptejn Gheens Kanon, saavclsora fra de Andres,

bestod hovedsagelig af Jæru- og Blystumper, som vare indsyede i

Sroaaposer. Paa et eller to Steder bleve Pobel-Tropperne slagne og

drevne tilbage. Flere Familier, af hvis Medhminer Nogle vare syge,

og som boede i den Oitlige Del af Staden, niaatte skyud.-omt forlade

deres Huse, thi Polieitns KHn)nkugler strejfede deres Dore og sloge

ned paa deres Lodder. De flyede og efterlode Alting i deres Huse.

Om Aftenen, efter at Ilden havde ophort, vendte de igjen filbage til

deres Boliger med Kjorebefbrdringer og hentede deres Klæder etc;

men deres Bohave muatte de for Storstedelen efterlade.

Lordag den 12te blev et Parlamentærflag bragt ind i Byen med
folgende Meddelelse:

Til Mormon-Troppernes Koraraandor i Nauvoo.
Min Herre! Tropperne under min Kommando, som nu ere sam-

lede og lejrede en halv Mil fra Deres By, have besluttet at træuge

ind i samme med Magt, hvis ikke en Overgivelse strax sker.
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Af Humanitets Hensyn tilskyndes jeg til at give Dem Lejlighed

til at uudgaa Ødelæggelsen af Liv og Ejendom.

De kan overgive Dem paa folgende Betingelser:

1. Eders Vaaben afleveres i vor Varetægt; de ville blive tilbage-

givne ?aa snait som Deres Folk have forladt Staden.

2. Armeen under min Kommando drager ind i Staden, uden at

besværes, i den Hensigt at foretage Arrestationer. Mine Mænd have

forpligtet sig til, individuelt og stræugt, ikke at odelægge Liv eller

Ejendom, uden paa min Befaling, og jeg iudestaar for, at hvis De
overgiver Staden, skal ingen Ejendom blive odelagt eller Liv blive

taget, undtagen det er absolut uodvendlgt for Selvforsvar.

Hvis De finder det passende at overgive Dem, kan De give det

tilkjende Kl. 9 i Formiddag; hvis ikke ville Folgerne være paa Deres

eget Hoved. Thos. S. Brock.man,

Overbefalingsmand over den af John Carlin sammen-

kaldte Posse, Hancock County, Illinois."

Som Svar affattedes Folgende, der blev sendt tilbage i omtrent to

Timer

:

„Hovedkvarteret for Illinois Frivilliges Lejr,

Nauvoo, den 12te September, Kl. 9h Form.

Til T. S. Brockman,
Befalingsmand over Tropperne nær dette Sted.

Min Herre! Deres Meddelelse af 12te ds-, der netop i dette Oje-

blik er ankommen hertil under Parlamentærflag, har jeg liggende for

mig, og efter noje Overvejelse tillader jeg mig at besvare Deres Brev»

eftersom der her ikke findes nogen Befalingsmand over Mormon-

Tropperne.

Jeg er af Guvernoren og Illiuois-Militsens Overkomraandor be-

myndiget til at adsprede Deres Tropper i Illinois-Folkf^ts Navn.

Deres Forslag, stillet til Mormonernes Befalingsmavid, kunne vi

ikke gaa iud paa. Medens jeg beklager Udgydelsen af Blod, endog

tor Opretholdelsen af vor Stats Love, er jeg fast besluttet paa at ud-

fore de af Guvernoren givne Instruxer. Hidindtil bar jeg gaaet for-

svarsvis tilværks, og af Menneskjærligheds Skyld, om ikke ior Andet,

haaber jeg, at De strax ser det Passende og Nodvendige i at adsprede

Deres Tropper. Den bevæbnede Slyrke under Deres Kommando er

ikke nodvendig for noget lovligt Ojemed i denne Stad eller dette County.

Der findes et Antal hojt respekterede, fremmede Herrer i denne

Stad, som onske, at der ikke skal ske nogen Blodsudgydelse. Iblandt

dem vil jeg nævne Vel. John "Woods, Borgmester af Staden Quincy,

og Hr. J. P. Eddy, Kjobmand fra St. Louis, Missouri. De ville per-

sonlig overbringe Dem denne Meddelelse.
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Et hvilket som helst Forslag, som det maatte behage Dem at

stille, sigtende til at forebygge Blodsudgydelse, vil blive taget under

Overvejelse.

Jeg forbliver med særdeles Agtelse Deres lydige Tjener,

Benjamin Clifford jun.,

Kommanderende Major af Illinois-Militsen."

Nauvoos Borgere vare hele Natten forblevne paa de Steder, der

vare mest udsatte for Angreb, og havde benyttet Tiden til at opfore

Brystværn. Major Clifford optog Beach's Gjæstgiversted til sit Hoved-

kvarter, og da Oberst Johnson, som kommanderede i Felten, var syg,

blev Kommandoen overdraget Oberstlojtnant Wra. E. Cutler med
Daniel H. Wells som haus Medhjælper. Efter at Pobelen havde mod-

taget Cliffords Svar, begyndte de Angrebet med betydelig Alvor, og

Kanonaden var meget livlig paa begge Sider. Kaptejn Anderson af

det spartanske Korps, som uuder den hele Fægtning havde lagt megen

Tapperhed for Dagen, blev truffen i Brystet af en Musketkugle. Han
levede femten Minutter, og hans sidste Ord vare til Opmuntring for

hans Mænd. Saaledes udbrod han, da han blev saaret: ,,Jeg er saa-

ret, tag mit Gevær og vedbliv at skyde!" Hans Son Augustus L.

Anderson blfev truffen af en Kanonkugle, som saarede ham i Siden

og brak hans ene Arm; han levede kun nogle faa Minutter efter.

Den Afdode var fjorten Aar gammel og den forste Person, som blev

dræbt under Kampen, hvori han, som han kort forud bemærkede,

vilde deltage for sin Moders Skyld. Kommandoen af det spartanske

Korps paahvilede, efter Kaptejn Andersons Dod, Kaptejnerne Alex-

ander McRae og A.lmon L. Fullmer. Hiram Kimball blev saaret i

Hovedet af en Splint. David Norris blev dræbt af en Kanonkugle,

som trængte gjennem hans Skulder. Benjamin Whitehead blev skudt

i Benet og John C Cambell i Foden. Curtis E. Bolton blev lige-

ledes ramt af en Kugle, som dog ikke trængte gjennem Kjodet. Nogle

af Pobelen bleve dræbte, Andre saarede, og de bleve nodsagede til at

trække sig tilbage. Warsaw „Signal", en bitter Oprorsavis, sagde, at

Aarsagen til deres Tilbagerykning var, at deres Beholdning af Kanon-

kugler var opsluppet, hvorfor deres Kommandor ansaa det for uklogt

at resikere nogen videre Fremtrængen uden denne virksomme Hjælp,

og befalede derfor Mændene at trække sig tilbage; men hvis deres

Kanonkugler havde holdt ud ti Minutter længere, troede de, at de

vilde have kunnet indtage Staden. De berettede, at de havde om-

trent fem hundrede Mand og fire Stykker Artilleri med i Ilden, og

de ansaa det for givet, at der ikke nogensinde var bleven aufort et

Exempel paa en længere vedvarende Militsfægtning, end hvad der

skete paa den Dag. „Signal" gav „Mormouerue" Berommelse for at
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have holdt mandig Stand. Xaar man tog i Betragtning, hvor Faa
der vare til at forsvare Nauvoo og Beskaffenheden af det Artilleri,

som de havde faaet tilvejebragt, var Forsvaret helt beundringsværdigt.

Det Held, som ledsagede Borgernes Bestræbelser i at tilbageslaa den

fremtrængende Fjende, var eu Folge af deres TajDperhed og deres

Foreres Energi og Iver, saavel som den Frygt, Pobeleu havde for

„Mormonerne''. Det har altid været Tilfældet, at i enhver Vanske-

lighed, som de Sidste-Dages Hellige have været indviklede i fra Be-

gyndelsen af indtil nærværende Tid, har en Frygt for dem overkom-

met deres Fjender. Omendskjiiudt Faa i Antal har Herren gjort dem
frygtelige i deres Ojne, som have sogt at tilintetgjore dem.

Soudag den 13de fandt en Dél Smaatræfninger Sted, og Warsaw
„Signal" berettede, at en Anti-Mormon var bleven haardt saaret. Efter

at Tusmorket var faldet paa, rykkede Nauvoos Borgere frem med to

af deres Kanoner og gave Ild paa Pobellejren, hvilket bevirkede, at

de spredte sig. Ved det andet Skud brast en af Kanonerne (som

Damp>kibspillerne bleve kaldte) i tretten Stykker uden at skade Noo-en.

Mandag den 14de var der en Del Kanonade i Lobet af Dagen,

og Folket i Nauvoo istandsatte og befæstede deres Batterier.

Tirsdag den 15de holdt det spartanske Korps og „Morderdjæv-

lene", som et Korps, hovedsagelig sammensat af nye Borgere, blev

kaldet, saa strængt Oje med Pobelens Bevægelser, at de ikke kunde
gaa og vande deres Heste, uden at blive hilsede med Riffelskud. Der
blev denne Dag af og til fyret med Kanonen.

Adskillige Herrer fra Quincy iagttoge fra Tempeltaarnet i Nau-
voo Udfaldet af Kampen, som fandt Sted Lordag den 12te. Ojeblik-

kelig efter Slaget begave Major Wood og Hr. Rice sig til Quincv,

hvor de sammenkaldte et Folkemode og gave en Beretning om, hvad
der "havde fundet Sted i Nauvoo. Det Idev bestemt, at en Komite,

bestaaende af et hundrede Borgere fra Quincy, skulde tage afsted og
soge at bilægge Stridighederne i Hancock County. De ankom tilNau.

voo den 15de. Hensigten med deres Komme var tilsyneladende den,

at forhindre Blodsudgydelse, men deres Venskab for Nauvoos Bor-

gere var ikke virkeligt. De vare de stræugeste Anti-Mormoner, som
kunde findes i Adams County. Paa Grund heraf nægtede d'Hrr.

Wood og Rice foruden en Del Andre at virke som Medlemmer af

nævnte Komite. Disse Folk bragte deres Vaaben med sig, som de

gjorde sig megen Umage for at skjule. Man forstod imidlertid, at

hvis det ikke lykkedes dem at istandbringe et Forlig, havde de be-

sluttet at forene sig med Pobelen. De kom ikke alle ind i Staden

Nauvoo, men beskikkede underordnede Komiteer til -at lede Under-
handlingerne.

Den 16de begyndte Pobelen igjen Kanonaden. Et Forlig var
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imidlertid under Overvejelse. En vidtloftig Korrespondance fortes

iraellem Quiney-Koraiteens underordnede Komiteer, Pobellejren, Major

Clifford og Kirkens Befuldmægtigede, hvilket ledte til folgende Re-

sultat:

„Forligs-, Underhandlings- og Overenskomstartikler, gjorte og

iudgaaede den 16de September ]846 mellem Almon W. Babbit, Jo-

sepk L. Heywood og John S. Fullmer, Befuldmægtigede for Jesu

Kristi Kirke af Sidite-Dages Hellige, paa den ene Side, Thomas S.

Brockman, Befalingsmand over den sammenkaldte Posse, og John

Carliu, specipl Konstabel og Hancock-County Fossens civile Over-

hoved, paa den anden Side, samt Andrew Johnson, Formand for Bor-

gerne af Quincy.

I. Staden Nauvoo overgiver sig. Den væbnede Styrke under

Oberst Brockman rykker ind og tager Staden i Besiddelse i Morgen

den 17de September Kl. 3 Efterm.

IL Vaabnene afleveres til Quincy-Komiteen, for igjen at tilbage-

gives efter at Overgangen over Floden har fundet Sted.

III. Quincy-Komiteen forpligter sig til at bruge sin Indflydelse

for Beskyttelse af Person og Ejendom mod al Krænkelse, og Lejrens

Olficerer og ovrige Mænd forpligte sig ligeledes til at beskytte Person

og Ejendom mod al Krænkelse.

IV. De Syge og Hjælpelose beskyttes og behandles humant.

V. Stadens Mormonbefolkniiig forlader Staden eller adspreder sig,

saa snart de kunne sætte over Floden.

VI. Fem Mænd, indbefattende Kirkens Befuldmægtigede, (Wil-

liam Picket undtagen) tillades at forblive i Staden for at ordne det

Nodvendige med Hensyn til Ejendommene, fri for al Fornærmelse og

personlig Krænkelse.

VII. Fjendtlighederne ophore ojeblikkelig, og ti Mænd af Quincy-

Komiteen tage ind i Staden paa Embedsvegne, saa snart de finde

det passende.

Vi Uudertegnede underskrive, stadfæste og bekræfte de fore-

gaaende Forligs-, Underhandlings- og Overenskomstartikler under Aar

og Dag som ovenanfort.

Andrew Johnson, Quincy-Komiteens Formand.

Thomas S. Bkockman, Fossens Befalingsmand.

John Carlin, speciel Konstabel.

Almon W. Babbit,
j Befuldmægtigede for Jesu Kristi Kirke

Joseph L^ Heywood og I
^^ Sidste-Dages Hellige.

John S. Fullmer, J

Da mange af de Frivillige havde erfaret, at man var bleven enig

om at overgive Staden, at Pobeltropperne skulde besætte den, „Mor-



KIRKENS HISTORIE. 161

monerne" aflevere deres Vaaben og tage bort, saa snart de kunde sætte

over Floden, folte de meget forbitrede. Daniel H. Wells, der tilfæl-

digvis borte de Bemærkninger, der bleve gjorte under et Mode, som

de boldt i Beacb's Gjæstgiversted, for at drofte Sagen nærmere, be-

brejdede dem og sagde:

„Det er ingen Nytte til for en lille Haandfuld Frivillige at soge

at forsvare Staden mod en saa overlegen Styrke, Hvad Gavn bave

de Hellige at vente af dens Forsvar? Vore Interesser ere ikke ens-

betydende med dens Besiddelse, men snarere i at komme bort fra

den. Hvem kunde finde det passende at sætte vort Liv paa Spil

for at forsvare et Sted, som vi alligevel bave .til Hensigt at for-

lade? Jeg bar været i Josepbs, Hyrums og de Tolvs Raad, og

jeg véd, de onskede, at de Hellige skulde forlade Staten og drage

mod Vest. Ere ikke de Tolv og de fleste Medlemmer af Kirken

allerede tagne afsted, og er ikke deres Raad til os at folge efter?

Have de ikke sagt os, at vor Sikkerbed ikke var i Nauvoo, men
i vor Fjærnelse vestover.

De Befuldmægtigede bave ingen Midler til at kunne fortsætte

Forsvaret; de ere allerede i Gjæld. Major Parker, som blev sendt

af Guvernoren til at bjælpe os, lovede, da ban tog bort, at bverve

Mænd og strax vende tilbage og komme os til Hjælp, men ban

bar forsaget os; og er det ikke bekjendt nok, at Quincy-Komiteen

var beredt til at slutte sig til Pobelen, bvis et Forlig ikke kom i

Stand? Under disse Omstæudigbeder bar jeg benyttet min Indfly-

delse bos de Befuldmægtigede til Fordel for Nauvoos Overgivelse paa

de bedste Vilkaar, vi kunne opnaa, bvilket er den bedste og eneste

viae Politik tilbage for os at folge.

Betænk, Brodre, at vi bave Intet at vinde ved at forsvare Nau-

voo, men Alting at tabe, ikke alene Ejendom, men ogsaa Liv staar

bver Time i Fare."

Daniel H. Wells bavde kun for nylig sluttet sig til Kirken, men
bavde været en fremragende Mand og taget virksom Del i Nauvoos

oflentlige Anliggender lige siden Stadens Anlæggelse, og bavde været

fortrolig med Profeten Josepb, Præsident Young og de tolv Apostle.

Dette og bans sjældne Artigbed i at bjælpe til at forsvare Staden gav

barn Indflydelse blandt Folket, og bans Raad og Ord havde stor

Vægt bos dem.

Hr. Brayman, Guvernorens Agent erklærede, da ban borte Trak-

taten oplæst, at det overgik Alt, hvad han nogensinde havde bort

eller læst af den Slags. Han vidste, at de Frivillige bandlede efter

Guvernorens Ordre, og dog vare de overmandede af Pobelen og nod-

sagede til at indgaa paa Betingelser, som havde deres Forvisning til

Folge, for derved at frelse deres eget og deres Familiers Liv. Der
11



162 KIRKENS HISTORIE.

vare ogsaa Kvinder og Bom tilstede, af hvilke Nogles Mænd og Fæ-

dre befandt sig i de Forenede Staters Armé, og havde taget afsted til

Kalifornien tilfods over næsten ufremkommelige Orkener og Bjærge

for at plante deres Lands Fane i fjærne Lande. At se deres Hu-

struer, Bom og Venner drives fra deres Hjem af en blodtorstig P6-

belhob bragte Hr. Brayman til at udgyde Taarer. Der vare ogsaa

Andre fra forskjellige Dele af Unionen, som vare Ojenvidner til disse

Voldshandlinger og som paa lignende Maade bleve rorte over Synet.

Saa snart Forliget var kommet i Stand bleve de Frivillige afske-

digede, som strax derpaa gjorde Forberedelser til at rumme Staden.

Ifogle toge opad, Andre nedad Floden, medens nogle Faa satte over

til Iowa saa hurtigt de kunde. Omtrent Kl. 3 den 17de Se[)tember

marscherede Pobeltropperne i et Antal af over 1500 ind i Staden

De sloge Lejr nedenfor Bakken i Nærheden af Parley Street

Taler bleve holdte, medens Nogle skrege og raabte omtrent som

Vilde. Formanden for Quincy-Kommiteeu tog Templets Nogler

Besiddelse; men Pobelen brod sig ikke om Traktaten, og Quincy

Komiteen havde ikke Evne til at node dem til at respektere den

Ikke saa snart havde de lejret sig, for et Kompagni blev udsendt

for at visitere Vognene, der stode paa Bredden af Floden, og toge

alle de Geværer og Pistoler, de kunde finde. Brodrene Fullmers

og Heywoods Huse bleve gjenuemsogte, og enhver Ting i Skikkelse

af Vaaben og Ammunition blev taget og deres Familier truede.

Skarer af bevæbnede Mænd dreve omkring i Byen og befalede Fa-

milier at tage bort saa hurtig sora muligt. Endog de Syge bleve

behandlede med Grusomhed, og Familier bleve forstyrrede medens de

begravede deres Dode. Pobelen gik igjennem Templet op i Taarn-

bygniogen og ringede med Klokken, hujende og s-krigende, medens

Nogle af dem spurgte: „Hvem er nu Ejer af Herrens Hus?" En
Træst blandt Pobelen besteg Toppen af Taarnet og raabte med hoj

Host: ,,Fred! Fred! Fred over Jordens Beboere, Mormonerne ere

nu fordrevne!"

Pobeltropperne opsloge deres Hovedkvarter ved Templet. De

havde oprettet en Slags Domstol, ved hvilken flere af de Beboeres

Rettighed til Borgerskab blev provet, som ikke vare ,,Mormoner".

Nogle af disse Folk bleve tilligemed deres Familier beordrede bort

inden to Timers Forlob. Denne Pobelskare drog fra Hus til Hus

og plyndrede Kostalde, Grise- og Honsehuse, Bikuber etc, opbrode

Kufferter og Kister og toge Alt, hvad de behovede, uden at standse

og foresporge, om det Plyndrede tilhorte „Mormonerne" eller ikke.

Flere af de Hellige bleve grebne af Pobelen og ddbte i Floden

;

de, der saaledes toge Brodrene og dykkede dem, brugte det mest

gudsbespottelige Sprog, medens deres Kammerater stode bandende og
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sværgende paa Flodbredden. Broder Charles Lambert, Daniel Davis,

Silas Condit og nogle Andre bleve behandlede paa denne Maade. De
grebe Oberst C. M. Johnson, forte ham til Templet, stillede ham for

en Krigsret og domte ham lil Doden; men da de bleve uenige om
Maaden, hvorpaa de skulde udfore Dommen, slap de ham tilsidst og

befalede ham strax at forlade Staden.

W. E. Clifiord skrev, hentydende til hvad, der havde fundet Sted

i Nauvoo, Folgeude : „Da Pobeleu marscherede ind og tog Nauvoo i

Besiddelse, begav jeg mig til Burlington. Jeg vendte tilbage til Mon-

trose om ti Dage og forblev der i t) Uger, da det ikke blev mig til-

ladt at komme ind i Nauvoo. Jeg fiuder Tilfælde af Fattigdora og

Elendighed, hvorover jeg gyser. De Fattige, I^yge og Hjælpelose ere

lejrede ved Bredden af Mississippi-Floden. Nogle have Intet uden

Guds Tronhimmel til Ly, og iugen Fo le, uden hvad de modtage

ved Barrahjærtighedens Haaud, og dette tillige under en Regjerings-

form, som kaldes republikansk, hvis Forfatning lover Enhver retfær-

dige og lige Rettigheder."

Adskillige Afhandlinger viste sig i flere St. Louis Blade, som i

et flydende og saare rorende Sprog skildrede de Helliges Tilstand paa

Bredden af Mississippi-Floden. St. Louis „Reveille" sagde, at de bog-

stavelig sultede ihjel under den aabne Himmel, uden endog et Telt

til Beskyttelse. Kvinder og Born, Enker og Faderlose, Syge og Ol-

dinge vare den tilbageværende Rest af et stort Samfund ; dette Blad

opfol-drede Folket til at hjælpe dem.

Deres Tilstand var uden Tvivl hojst elendig, og havde ikke et

kjærligt Forsyn kommet dem til Hjælp ved at sende Vagtler i store

Flukke, vilde de have været udsatte for endnu storre Lidelser. Men
det syntes som om Herren havde særlig Medynk med sit Folk i deres

dybe Nod, og han sendte dem et Forraad af Fode i Form af Vagtler,

som sloge ned i saadan Mængde omkring deres Telte og Vogne, at

Mange fangede dem med Hænderne. Folket prisede Gud for hans

Godhed og Naade, som saa klarligen havde været dem vist under

deres Forfolgelser og Vandringer i Orkenen i Lighed med, hvad han

havde gjort med Israels Born, da Moses forte dem paa deres sorgelige

Marsch gjenuem Orkenen til det forjættede Land.

De Vaaben, som Pobelen tog fra Brodrenes Vogne, bleve dem

aldrig tilbagegivne. Naar en god Riffel blev tagen, plejede en eller

anden Anti-Mormon strax at tilvende sig den for sit eget Brug, og

hvis Noget blev ladt tilbage i dens Sted, var det i Almindelighed et

usselt Gevær af liden eller ingen Værdi for Nogen.

De Helliges Tilstand i Nauvoo opvakte stærkt Folkets Sympathi

i Israels Lejr ved Winter Quarters, og man ydede villig sin Skjærv

til deres Udfrielse og sendte Befordringsmidler tilbage for at hjælpe
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dem bort. En Del af Folket spredte sig i Nord og Syd langs Flo-

den, Nogle droge til St. Louis og Andre til Burlington; men Alle,

som onskede at flytte vestover, havde Lejlighed dertil, og de bleve

bragte til Hovedlejren ved Hjælp af de Befordringsmidler, man havde

sendt tilbage.

FEMTENDE KAPITEL.

Winter Quarters opmaales, organiseres og befæstes.—De fra Nauvoo uddrevne

Helliges Lidelser.—Oberst Kanes grafiske Beskrivelse af Nauvoo og de

Helliges Lejr paa Bredden af Mississippi-Floden.—En Indianer-Agent gjor

Forstig paa at besvære de Hellige.—Præsident Youngs Samtale med Big

Elk, Omaha-Indianernes HGvding.—Dommer J. T. Kane tager sig af de

Helliges Sag.— ,,Jack-Mormonerne" trues med Uddrivelse af Nauvoo, og

Guvernor Ford besoger Staden.

Medens disse Ting gik for sig i Nauvoo arbejdede de Hellige i

Israels Leir flittigt paa at berede sig for Vinteren. En Komite, be-

staaende af tolv Mænd, blev beskikket til at inddele Staden i Kvar-

terer ; over hver af disse blev en Biskop beskikket til at præsidere,

hvis Pligt det var at .understotte de Fattige og Syge, hjælpe de træn-

gende Familier og se til, at de Hellige opfyldte deres Pligter. Det

Folgende er en Liste over Biskopperne, som bleve kaldede til at

præsidere:

Forste Kvarter (Ward), Levi E. Riter; andet, William Fossett;

tredie og fjerde^ Beojamin Brown ; femte og sjette, John Vance; sy-

vende, Edward Hunter; ottende, David Fairbanks; niende, Daniel

Spencer; tiende, Joseph Matthews; ellevte, Abraham Hoagland; tolvte,

David D. Yearsley; trettende Joseph B. Nobles.

Hver Familie arbejdede flittigt paa at opfore et eller andet Slags

Huse, hvori de kunde finde Ly for Vinteren. Husene vare for Storste-

delen byggede af runde Tdramerstokke og bedækkede med klovede

Bræddestykker eller med Pile og Jord. Mange gravede Huler i Siden

af Bakken, og lavede sig paa denne Maade komfortable Hytter.

Winter Quarters blev udlagt i regelmæssige Gader og havde en

smuk Beliggenhed. Indianerne foraarsagede betydelig Ulejlighed ved

at stjæle Kvæg og rapse. De betragtede de Hellige som uretmæssige

Besiddere af -deres Land, og de sagde, at naar deres Land blev op-

taget, deres Gi'æs benyttet, deres Tommer nedhugget og deres Vildt

skudt, havde de til Gjengjæld Rettighed til Noget, og da de derfor

lede Mangel paa Fode, hjalp de sig saa godt de kunde til de Helliges
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Kvæg. HovdiDgen Big Elk sagde, at han vilde gjore Alt, hvad ban

kunde, for at afholde Folket fra at stjæle, men han havde iblandt

dem nogle slemme unge Mænd, som ikke vilde lade sig styre, og han

kunde ikke hindre dem fra at stjæle, uaar Kreaturerne gik rundt om-

kring dem. De kunde ikke lide hvide Folk og kunde heller ikke

lide ham meget vel, fordi han sagde dem, at de hvide Mænd vilde

gjore dem Godt. Indianernes Opforsel bragte Præsident Young til at

raade Folket at bygge en Palisade omkring Winter Quarters. Dette

var en stor Beskyttelse og holdt Indianerne næsten aldeles borte. En
stor Del af Hornkvæget blev sendt til et Sted mod Nord, som kald-

tes Rush Bottoms, hvor en Slags Siv voxede i stor Mængde og af-

gav udmærket Fode for Dyrene, naar det blev givet dem med For-

sigtighed. Hvis det blev ædt for ofte eller naar Vejret var koldt nok

til at fryse Vandet, som indeholdtes i den overste Del af Sivet, var

denne Fode farlig og kunde stundom dræbe de Dyr, som aade deraf.

Biskop Millers Lejr var, ifolge hvad han selv berettede til de

Tolv i Winter Quarters, beliggende 153 Mile nord der fra paa et Sted,

hvor Kunning Water og Missouri-Floden stode sammen. Sundheds-

tilstanden blandt hans Folk var god, og Lejren var beliggende paa

et godt Sted med Overflod af Fode for deres Kreaturer i Sivet ved

Running Water.

Ingen Pen formaar at skildre de Lidelser, som Flygtningene fra

Nauvoo maatte udholde under deres ilsomme Flugt for at undgaa

Pobelens Voldsgjeruinger, da de syntes bestemte paa at ville ringe-

agte Bestemmelserne i den hojst uretfærdige Traktat, som de havde

aftvunget de Hellige. Drenge, som ere opfodte i Utah Territorium

tænke maaske, at det ingen Lidelse var at være nodsaget til at sove

paa Jorden under aaben Himmel i Oktober Maaned, eller at gaa i

Bjærgene næsten enhver Tid paa Aaret og tilbringe Natten der uden

anden Beskyttelse end deres Seugklæder, men i Illinois og Iowa er

Klimatet ikke saa gunstigt for Helbreden som i Utah. Klimatet er

der mere raat og fugtigt. Endog jVIange, som vare særdeles omhygge-

lige om deres Helbred og havde varme Huse at bo i, lede en stor

Del af Aaret af Koldfeber og anden Sygdom, der for Storstedelen

havde sin Aarsag i de usunde Uddunstninger, som opstege fra sumpige

og lave Steder. Udmattede og forkomne, som de vare, var deres Til-

stand i Sandhed bedrovelig. Mange flygtede fra Nauvoo over Floden

til den modsatte Bred, og Andre spredte sig i forskjellige Retninger,

idet Enhver sogte at skaffe sig Ly paa bedste Maade; Nogle dannede

et Slags Telte af Tæpper og Madratser, medens Andre maatte tage

tiltakke med en simpel Lovhytte. Til deres Elendighed lojede sig

ogsaa den Omstændighed, at de faa Klæder, de havde, vare en stor

Del af Tiden gjennemvædede af Regnen, og der findes Tiltælde, hvor-
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om endnu levende Personer, som have gjennemgaaet disse Scener,

kunne fortælle, at de i flere Dage maatte vaage ved de Doeudes

Sygeleje, medens de samtidig blot kunde tilvejebringe et ringe Ly,

hvorunder de stundom maatte holde deres Mælkespand for at opfange

den nedfaldende Regn, der dryppede gjennem det tynde Vogndække.

Nogle af de mest indflydelsesrige Mænd iblandt dem besogte forskjel-

lige Byer i de tilgrænsende Stater og bade om Hjælp hos de For-

muende og Gavmilde til dem af deres Soskende, hvis Lidelser de

sogte at skildre. Paa denne Maade blev delvis Hjælp tilvejebragt for

Nogle, men Storstedelen af de Lidende vare ude af Stand til at for-

bedre deres Stilling, forend de med Moje havde arbejdet sig igjenuem

til Iowa eller Missouri, og der erholdt Beskjæftigelse af en eller anden

Slags, eller bleve hjulpne vestover ved Kjorebefordringer, udsendte af

dem, som tidligere havde forladt Nauvoo.

Paa den Tid, da de Hellige vare udsatte for alle mulige Slags

Lidelser, efter deres endelige Uddrivelse fra Nauvoo, bleve de besogte

af Oberst (nu General) Thomas L. Kane, der gjorde sig bekjeudt med
de Helliges Tilstand og deres Fjenders uretfærdige Handlinger.

Han gjorde ogsaa strax Bekjendtskab med Præsident Young og Apost-

lene og saa' Folket under deres provende Omstændigheder. Uagtet

han var en ganske ung Mand, tog han en varm Interesse i deres Vel-

færd. Men han blev meget farlig syg i Lejren, og det var kun ved

en yderst omhyggelig Phje og stræng Paapassenhed, at hans Liv blev

sparet. Han kunde aldrig forglemme denne Venlighed, og efter sin

Tilbagekomst til Philadelphia toldt han et Foredrag for det historiske

Sarafund i nævnte Stad, hvori han i det mest veltalende og rorende

Sprog beskrev de Scener, de Sidste Dages Hellige havde gjennem-

gaaet, tg det patriotiske Offer, de havde gjort for at tilvejebringe den
af Regjeringen krævede Batallion. Der er sandsynligvis intet Doku-
ment, af dets Slorrelse, som nogensinde har beskrevet de Sidste-Dages

Helliges Provelser og Lidel^'er i et mere tydeligt og slaaende Sprog
end netop dette. General Kane har ogsaa ved sentre Lejligheder vist

sit Venskab for de Uskyldige og Uudei trykte, og han vil nydo de

Helliges Agtelse som en oprigtig, selvoj)()frende og sand kristen Hæders-
mand — en Menweskevtu i dette Ords hojeste Betydning. Vi aufore

en Del af hans Foredrag:

,,For faa Aar siden, da jeg rejste op ad Ovre-Mississippi om Efter-

aaret, og der var Lavvande i Floden, var jeg nodt til at rejse over
Land for at passere forbi Stromningerne og Vandfaldene. Min Vej
laa gjennem en halvvild Egn, et smukt Strog af Iowa, hvis uordnede
Tilstand med Hensyn til Besitklelsen af Joi-dlodderne havde gjort det

til et Tilflugtssted for Falskmyntuere, Hestetyve og andre Lovover-
trædere. Jeg havde forladt Dampbaaden ved Keokuk ved Foden af
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det nedre Vandfald, for at leje en Vogn, og for at indtage Levnia-

gerne af et alt andet end renligt Maaltid, som Fluesvænnene, der

opfyldte Lokalet, gjorde mig stridigt. Her fra til det Sted, hvor

Floden atter igjen blev dyb og sejlbar, trættedes mit Oje ved over-

alt at se smudsige, omstrejfende og orkeslose Kolonister, og et for-

somt og uopdyrket Laud.

Jeg var just stegen op ad den sidste Bakke paa min Land-

rejse, da et Landskab af modsat Udseende behageligt overraskede

mit Oje. Halvt om<Iuttet ved en Bojuing af Floden laa en smuk
Stad, belyst af den glimrende Morgensol. Deus lyse, nye Boliger,

omgivne af grciune, skyggefulde Haver, laa terrasseformigt op ad eu

præ^rtig, kuppelformet Hoj, hvis Isse prydedes af en ædel Tempel-

bygning med et hojtragende Taarn, hvis Sjiir straalede i Hvidt og

Gult. Staden syutes at bedække flere engelske Mile, og hinsides

samme udstrakte sig i Baggrunden et bolgende, skjoiit Laud, af-

vexlende med Ager og Eug. De umiskjendelige Kjeudetegu paa

Industri, Foretagelsesaaud og Civilisation overalt gav Prospektet en

slaaende og henrivende Skjonhed.

Det var naturligt, at jeg folte Drift til at besoge en saa ind-

bydende Egn, hvorfor jeg lejede eu Baad, roede over Floden samt

lagde" til ved Stadens fornemste Landingsplads. Ingen modte mig

der. Jeg saa' mig <nnkring, meu kunde hverken opdage Nogen,

eller hore Nogen bevæge sig, endskjondt Stilheden var saa stor, at

jeg kuude hore Fluernes Summen og Vandets Skvulpen mod den

lave Strandbred. Jeg vandrede gjennem de ode Gader. Det var

som om Staden laa i eu riyb Sovu, at hvilken jeg næsten frygtede

for at vække den ; thi det var tydeligt, at den ikke havde sovet

længe. Endnu havde Græsset ikke voxet op paa de brolagte Veje.

Regueu havde ikke enduu fuldelig udslettet Sporene af Menneske-

nes Fodtrin.

Jeg gik aldeles uhindret omkring. Jeg gik ind i de tomme

Værksteder, Rebslagerbauer og Sraedier. Spinderens Hjul snurrede

ikke; Snedkeren havde forladt Hovlpbænken, Spaanerne og det ufuld-

endte Vindue med sine Karme. Fri-k Bark laa i (Tarverens Kar, og

nylig klovet Brænde stod opstablf t ved Bagerens Ovn. Smedens Esse

var kold; meu Kulhoben og Atkjoling.^posen og det krogede Vand-

horn var der, just som om han blot havde forladt det for Hellig-

dagen. Ingen Arbejder saa' ud nogensteds for at erfare mit Ærinde.

Om jeg ogsaa gik ind i Haverne og slog Havelaageu med Buldt-r i

efter mig, oprykkede Blomster eller larmede med Kjæden i Broud.-u,

idet jeg trak Spanden op for at iaa en Drik Vand, eller jeg slog med

min Stok mod de hojvoxue Georginer eller Solsikker, eller jeg rendte

over Bedene for at finde Agurker eller Kjærlighedsæbler — Iuj:en
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raabte til mig fra noget aabent Viudue, og ingeu gjoende Hund sprang

frem for at srjore Alarm. Jeg kunde have antaget, at Beboerne havde

gjemt sig i Husene, men Dorene vare utillaasede; og da jeg tilsidst

forsigtig traadte ind i dem, fandt jeg den kolde, hvide Aske paa Ild-

stederne, og jeg gik varsomt paa Taaspidserne i de tomme Værelser,

ligesom man gjor paa et Kirkegulv for ej at vække en forstyrrende

Gjenlyd.

Ved Udkanten af Staden var Begravelsesjiladsen. Men ingen

Paaskrift antydede, at der havde hersket nogen odelæggeude Pest;

ej heller var den meget forskjellig fra andre protestantiske Kirke-

gaarde i Amerika. Nogle af Gravhojene vare beklædte med Gron-

svær, og Gravstenene nylig satte, hvilket kunde ses af de friske, sort-

glinsende Indskrifter.

Paa den anden Side af Kirkegaarden udbredte Markerne sig i

alle Retninger, med det gule, modne Korn, der raadnende laa paa

Jorden, da Ingen fandtes, som kunde tage Vare paa den rige Afgrode.

8aa langt Ojet kunde naa udstrakte disse Marker sig; ogsaa de syn-

tes indlullede i Sdvn af Efteraarets dosige Luft.

Kun to Dele af Staden syntes at indgyde Sindet Aarsagen til

denne hemmelighedsfulde Forladthed. Den sydlige Forstads Huse,

der vendte ud til Landet, viste ved deres splintrede Træværk og ned-

styrtede Vægge, at de nyligen havde været udsatte for en odelæggende

Kanonade. Ligeledes i og omkring det præglige Tempel, hvilket

havde været Hovedgj anstanden for min Beundring, bivouakerte bevæb-

nede Mænd, omgivne af deres opstablede Geværer og Feltskyts. De
anholdt mig og opfordrede mig til at gjore Rede for, hvem jeg var,

og hvorledes jeg kunde have den Djærvhed at sætte over Vandet ud^n

skriftlig Tilladelse af deres Aufcirer.

Endskjondt disse Mænd vare mer eller mindre berusede, syntes

de dog, efter at jeg havde erklæret mig for en fremmed Rejsende,

ivrige for at vinde min gode Mening. De fortalte mig Historien om
den ode Stad, at den havde været en anselig Manufaktur- og Kjobstad,

beboet af over 20,000 ludvaanere, at den havde fort Krig med dem
i flere Aar, og at det endelig var lykkedes at overvinde dem nogle

Dage for min Ankomst, i en Kamp, holdt udenfor den ruinerede For-

stad, og derefter havde de drevet dem ud med Bajonetspidsen. For-

svaret havde været haarduakket. men blev svagere efter en tre Dages

Bombardement. De gjorde sig storligen til af deres Tapperhed, især

i sidstnævnte Slag, som de kaldte det; men jeg opdagede, at de vare

ikke af en Mening med Hensyn til visse Bedrifter, som havde ud"

mærket det, hvoraf en var, som jeg erindrer, at de havde ihjelslaget

en Fader og hans femtenaarige Son, som ikke havde boet længe i

Staden, og hvem de indrommede havde en pletfri Karakter.
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De ledsagede mig ogsaa indenfor de massive, med Skulpturarbejde

smykkede Mure af det besynderlige Tempel, i hvilket, som de sagde,

de fordrevne ludvaauere plejede at helligholde deres vanhellige Guds-

dyrkelses hemmelighedsfulde Skikke. De udpegede særskilt for mig

visse figurlige Fremstillinger i Bygningen, hvilke, eftersom de havde

været særegne Gjenstaude for en overtroisk Ærbodighed, de havde

som en Pligtskyldighed med ufortroden Flid besudlet og vansiret, og

derved gjort ukjendelige. De havde endvidere bemærket Beliggen-

heden af visse Altere og forskjellige skjulte Kammere, og i et af dem

var en dyb Brond indrettet, som de troede, i en forfærdelig Hensigt.

Desforuden forte de mig hen for at se et stort og dybt udmejslet

Marmorkar eller Basin, hvilende paa tolv Oxer, ogsaa af Marmor,

udhugue i naturlig Storrelse, og hvorom de fortalte nogle romantiske

Historier. De sagde, at de bedaarede Mennesker, hvoraf de fleste vare

Emigranter, komne langvejs fra, troede, at deres Gud bifaldt deres

Modtagelse her af Gjeufodelseus Daab som Stedfortrædere for deres

Beslægtede og Kjære i de Lande, hvor fra de vare komne. I dette

Basin ,,stege Forældre ned i Vandet" for deres afdode Born, og Boru

for deres Forældre, Enker for deres hensovne Mænd, og Unge for

deres Forlovede. Saaledes kom den „store Dobefont" til at forene

sig med Erindringen om deres kjære Hedengangne, og var derfor af

alle Ting i Bygningen den Gjenstand, til hvilken de fæstede den storste

Grad af deres afgudiske Kjærlighed. Derfor havde ogsaa Sejrherrerne

saa flittigen vanhelliget den ved et vist Brug, at Værelset, hvori den

stod, var blevet altfor modbydeligt til at opholde sig i. De tillode

mig ogsaa at stige op i Taarnet for at se, hvor det var blevet ramt

af Lynet Soudagen for, og for at tage en Udsigt i Ost og Syd over

odelagte Agerfelt, lig dem, jeg havde set nær Staden, udstrækkende

sig, indtil de tabte sig i det Fjærne. Her i den rene Dags Aasyn,

nær Mærkerne af Guds Vrede, som den udsendte Lynild havde af-

stedkommet, laa Levningerne af Fode, Bræudevinskruse og itubrukne

Drikkekar, tilhorende Sejrherrerne, tilligemed en Stortromme og en

Dampbaads Signalklokke, hvis Brug jeg siden efter erfarede med

Smerte.

Dagen var gaaet, da jeg blev færdig til at vende tilbage over

Floden. Vinden var opvaaguet efter Solens Nedgang, og Vandet slog

over i min lille Baad, hvorfor jeg satte Forstavnen hojere op ad Flo-

den end det Punkt, jeg havde sat over om Morgenen, og landede,

hvor et svagt Lysskjær indbod mig at styre efter.

Her imellem Skræppeblade og Siv, kun beskyttede af MOrket,

under aaben Himmel, stodte jeg paa en Skare af flere hundrede le-

vende Væsener, hvis urolige Slummer paa Marken forstyrredes af mine

Bevægelser.
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Passerende forbi disse paa min Vej til Lyset, fandt jeg, at det

kom fra et Talglys i en tragtformet Papirsskjærra, saaledes som det

bruges af Æble- og Noddesælgersker paa Gaderne, hvilket kastede sit

flagrende Skin paa de udtærede Træk af en Mand, som laa i det

sidste Stadium af en heftig Feber. De havde gjort deres Bedste for

ham. Over hans Hoved var Noget, som lignede et Telt, dannet af

et Lagen eller lo, og han hvilede paa en gammel Straamadras med
en Sofapude under Hovedet. Hans gabende Mund og brustue Ojne

vi?te, hvor kort Tid han skulde nyde disse Bekvemmeligheder, end-

skjoudt en af Sorg forvirret og urolig Person, maaske den Doendes

Hustru, syntes at samle Haab ved Tid efter anden at node ham til

at synke smaa Mundfulde af det lunkne Flodvand fra en forbrændt

og bugtet Tin-Kafickaude. De, som forstode bedre, havde forsynet

ham med den Medicin, som passede bedre — idet en gammel og skal-

det Maud, hvis Lader viste, at han var fortrolig med Dodsscener,

mumlede i Patientens Ore, saa længe jeg var der, en monoton og me-

lankolsk Bon, hvormed blandede sig Hikken og Hulken fra to Smaa-

piger, som sadde udenfor paa et Stykke Drivtommer.

Skrækkelige vare i Sandhed disse fordrevne Væseners Lidelser.

Forkuede og plagede af Solhede og af Kulde, eftersom Dag og Nat

afvexlende slæbte sig hen, vare de næsten alle mer eller mindre li-

dende af Sygdom. De vare der, fordi de havde intet Hjem, intet

Hospital, intet Fattighus, ingen Venner at ty til. De kunde ikke

tilfredsstille deres Syges svage Krav; de havde ikke Brod til at stille

deres Borns afbrudte Hungeisraab. Modre og spæde Born, Dotre og

Bedsteforældre, alle vare lige, alle vare bedækkede med Laser, endog

manglende Tæpper til at lægge over dem, som Feberkulden rystede

indtil Marven.

Disse vare Mormoner, nærved at omkomme i Lee County, Iowa,

i den 4de Uge af September 1846. Staden var N a u v o o i Illinois.

Mormonerne vare Ej<^rne af denne Stad (Xauvoo) og det yndige

Laudskab rundt omkring. Og de, som havde standset deres Plove,

bragt deres Hammere, Oxer, Væverskytteler og Spindehjul til Taus-

hed, udslukket Ilden paa deres Arnesteder, fortæret deres Fode, ode-

lagt deres Frugthaver og nedtrampet den uindhostede Sæd paa deres

Agre — de, som havde gjort alt dette, vare nu Besidderne af deres

Huse, og havde forvandlet deres Tempel til et Værtshus, hvor fra

Drukkenboltenes Larm forstyrrede de Doendes Ro.

Jeg tænker det var, da jeg vendte mig fra den nylig beskrevne

Dod'scene, at jeg forst lyttede til Stojen af Nattesviren, som en Del

af Vagtmandskabet holdt inde i Staden. Over den fjærne Summen af

Manges Stemmer, lod nu og da hoje Udraab, spækkede med Eder og

disharmoniske Stumper af liderlige Viser; men for at ikke disse Ud-
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bru 1 skulde gaa tabte, og for at forboje Virkningen deraf, styrtede

nogie af dem, beurevue af Drukkenskabsbegejstriugen og Forbaauel-

sesaauden, op i Taarnet af Templet, bvor de oudskabsfuldt bujede og

skrege, sloge paa Stortrommtn og ringede med den bpjtlydende Damp-

baadsklokke, som jeg havde set.

De stakkels Fordrevne, som saaledes laa ved Flodens Bredder,

yare omtrent 640 Personer. Men Mormonerne i Nauvoo og dens Om-
egn talte Aaret for 20,000. Hvor vare de? Man bavde sidst set

dem i sorgelige Tog at bortfore deres Syge og Saarede, Halte og

Blinde, og at forsvinde i den vestlige Horizont for at soge sig et

amlet Hjem- Man vidste næppe noget Andet angaaende dem ; og Folk

spurgte med Nysgjærrigbed : Hvordan mon deres tSkjæbne er vorden,

og bvor ere de blevne af?"

Den Fremgaugsmaade som Fræ-ident Young og Israels Lejr brugte

overfor de Indianere, med hvem de kom i Berorelse, og paa hvis Laud

de befandt sig, havde den Virkning, at gode Folelser i'rem bragtes

iblande dem. Men der vare nogle uvedkommende Personer, som syntes

at have fattet den Beslutning at paatore de Hellige Besværligbeder,

fordi (le havde tnget foreldbigt Ophold paa Laud, som Omaha- og Potta-

wattamie-Iudianerue gjorde Fordring paa at eje. Major M. H. Har-

vey, Superintendent Ibr Indianer-Affærer, besogte Præsident Young

ved Winter Quarters den 1ste November 1846 og anforte, at han

onskede, at Lejren skulde flytte fra Indianernes Laud, og klagede

over, at de Hellige opbrændte Indianernes Brænde. Han berettede,

at han havde modtaget Breve desangaaeude fra Departementet for de

indi;iu>ke Anliggender, og at hans Instruxer vare, at iugen bvid Per-

son skulde tillades at nedsætte sig paa Indianernes L:iud, uden Re-

gjeringens Tilladelse. Præsident Young forestillede ham, at deres Op-

hold var en Folge af Regjeringens Forlangende om at tilvejebringe

Tropper. Lejrens mest virksomme Mænd vare tagne som Soldater til

Mexiko i de Forenede Staters Tjeueste, og deres Familier vare i en

aodlideude Stilling overladte til deres Vtnners Omsorg i Lejren, som

ikke kunde drage videre uden at efterlade dem hjælpeldse. Det var

klart, at Bevægelsen var sat i Scene af de Helliges Fjender, som ikke

en Gang vare tilfredse med at se dem nyde Fred og Hvile i deres

Jordhytter og simple Huse. Omendskjondt Indianerne ikke bavde be-

gaaet saa faa Plyndringer — de havde til Exempel gjentagne Gauge

rovet Kvæg fra dem — bavde de Hellige dog mindre at befrygte af

dem, naar det blev overladt til dem selv at handle, end fra de hvide

Mænds Indblanding.

Præsident Young skrev til Big Elk, Omaha-Indianernes Hovding,

og bad ham om at afholde sine Mænd fra at stjæle og sendte ham
nogle Gaver. Et Antal Breve udvexledes ogsaa mellem Hojraadet i
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Winter Quarters og Major Harvey i Anledning af Bosættelsen paa
indiansk Grund, og Wm. Clayton blev i Hast afsendt til Couucil

Bluffs for at erholde en Kopi af hans Instruxer fra Washington.

Det viste sig senere, at Departementet i Washington ikke viste halvt

saa megen Ængstelse for Indgrebet paa indiansk Grund, som Major
Harvey foregav, men Sandsynligheden var, at han var bleven for-

ledet af Andre til at udove sin Myndighed for at skade ,,Mormonerne".

Som Svar paa Præsident Youngs Brev, aflagde Big Elk ham per-

sonlig et Besog og gjorde Undskyldning for de Forurettelser, som en-

kelte ustyrlige Indianere af hans Stamme havde begaaet, udtrykte sin

Taknemmelighed for de ham tilsendte Gaver og lovede at prove paa

at holde sine Indianere i Tomme, og anlorte som Undskyldning for

dem, at de Hvide, som besogte dem, fremstillede „Mormonerne" som
et meget slet Folk, en Beretning, som bestyrkede de Hellige i den

Tro, de allerede for nogen Tid havde næret, at Indianerne vare til-

skyndede af hvide Mænd lil at stjæle fra og muligvis udfore et volde-

ligt Overfald paa dem.

Ved Hjælp af Dommer J. K. Kane, Fader til Oberst Thomas
L. Kane (hvis skjoune og sandfærdige Beretning om de Helliges Til-

stand efter deres Uddrivelse fra Nauvoo vi tildels have anfort),

blev Tilladelse erholdt af Præsidenten og Departementet for de indi-

anske Anliggender i Washington for de Hellige at opholde sig Vin-

teren over paa Pottawattamiernes Land. Da Oberst Kane nogen Tid

forud var bleven opholdt iblandt de Hellige paa Grund af Sygdom,

nod han en saa venlig Behandling af dem, at han ouskede at gjen-

gjælde det ved at bruge sin Indflydelse til deres Fordel, og især at

sikre dem Retten til at forblive hvor de havde opslaaet deres Vinter-

kvarter, indtil de kunde drage videre frem paa deres Rejse. Sygdom
havde hindret ham fra selv at gjore det, men hans Fader havde hand-

let i hans Sted, som Resultatet ogsaa udviste. Efter at være kommet
sig af sin Sygdom skrev Oberst Kane til Ældste W. Richards, at

han ogsaa havde isinde at forskaffe et Fæstebi-ev fra Omaha-Landets

Regjering til Fordel for de der nedsatte Hellige, og han sagde : „Vær
vis paa, det er ikke bestemt, at min Styrke skal forlade mig, for jeg

har skaffet Eder Ret hos Regjeriugen, og i det mindste har sikret

Eder en Begyndelse af Ret ud over en Uendelighed af Uret."

Den Gang de Hellige bleve tvungne til at forlade Nauvoo maatte

ogsaa de, der holdt med dem, eller som vare venligsindede mod dem,

og som af Pobelen kaldtes „Jack-Mormoner", forlade Stedet. Strax

efter deres Uddrivelse henvendte disse sig til Guvernor Ford, for at

faa ham til at bruge sin Indflydelse til at gjeuindsætte dem i deres

Besiddelser. Guvernoren blev strax modig, sammenkaldte en Styrke

paa 140 Mand, rykkede ind i Nauvoo og tog samme i Besiddelse.
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Enten han gjorde dette ifolge en Attraa efter at se Retfærdighed ud-

delt til i det mindste en Del af Nauvoos uskyldige Beboere, eller for

derved at vise sin Myndighed paa en pralende Maade, og i det Haab
at faa det til at se ud i Publikums Ojne, som om hau hverken var

eller nogensinde havde været ligegyldig i Udforeisen af sine Pligter,

er ikke for os at sige, men han handlede visselig ikke med tilborlig

Værdighed medens han var i Xauvoo, thi han tilbragte en stor Del

af Tiden med at svire med Lederne for Pobelen dersteds. Men uag-

tet han tilsyneladende var gunstig stemt for og venligsindet mod dem,

syntes Massen iblandt Pobelen dog ikke saa godt om ham, paa Grund
af den Velvillighed, han havde udvist mod ,,Tack-Mormonerne". Po-

belen afholdt en Forsamling, i hvilken Resolutioner bleve vedtagne

med det Endemaal, at naar Tropperne forlode Nauvoo, skulde „Jack-

Mormonerne" atter blive fordrevne, og det endog med ,,mindre Lem-

fældighed end forhen." Disse Resolutioner bleve offentliggjorte i deres

Organer „Warsaw Signal" og ,.Quincy Whig". Nogle Dage derefter

afholdt Pobelen atter en Forsamling og advarede derpaa „Jack-Mor-

monerne" om, at de maatte udsælge deres Ejendomme til en saadan

Pris, som de kunde blive enig om og derpaa forlade Staden, ellers

vilde de icneu uddrive dem. ..Jack-Mormouerne" svntes imidlertid

ikke at være tilbqjelige til at gaa ind paa disse Betingelser, men fore-

trak at resikere at blive uddrevne. Ti Kvinder, der fremstillede sig

som 3,Komite for den kvindelige Befolkning i Hancock County",

modte hos Guvernor Ford og overbragte ham en Pakke, i hvilken

mau, da den blev aabnet, fandt et Skjort, som et LMtryk for den

Foragt, de nærede for ham. Guvernorens Fremgangsmaade gjorde ikke

Stillingen bedre med Hensyn til Salget af de Helliges Ejendomme i

Nauvoo, for hvis Afhændelse A. W. Babbit, J. L. Heywood og J.

S. Fullmer forbleve i Staden. Uagtet de endnu havde et svagt Haab
om at kunne sælge eller bortleje Templet og nogle andre Ejendomme,

var der dog kun ringe Opmuntring for dem til at forblive der læn-

gere, da de saa', hvor liden Indflydelse til deres Bedste Guvernoren

havde, og Pobelen endnu var ligesaa rasende som forhen.
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SEXTENDE KAPITEL.

Mormonbatallionen lider Hungersnod og Torst samt besværes af Bcifler.

—

Drager pjennem Garnisonsbyen Tucson.—Ankommer til Gila-Floden.

—

Rejser gjennem en frygtelig Sandorken.—Ankommer til Kalifornien.

—

Oberstlojtnant Cookes Lykonskning.—Batallionen udforer Garnisonstje-

neste i San Diego, San Luis Rey og Los Angelos.—Soldaterne afmonstres

og begive sig paa Rejsen til Utah.

I Lobet af November Maaned led Mormonbatallionen meget for-

medelst Mangel paa Levnetsinidler. Mange vare ogsaa syge. Den

10de fik Lojtnant W. W. Willis Ordre til at vende tilbage til Santa

Fe med alle de Syge, 56 i Antal, og som Folge deraf begave de sig

paa Tilbagevejen med en Vogn og otte udmagrede Oxer samt kun

tilstrækkelige Levnetsmidler til fem Dage for Mandskabet, der ''kulde

tilbagelægge 300 engelske Mile. Disse Mænds Afsked med deres Kam-
merater var meget rorende. De havde fattet en inderlig Kjærlighed

for hverandre formedelst Evangeliets Baand og det fælles Rejseliv, og

der var ikke stor Sandsynlighed for, at de nogensinde igjen skulde

modes. Eftersom de skrede fremad paa Rejsen, blev Batallionen ud-

sat for en saadan Mangel paa Levnetsmidler, at de for at stille deres

Hunger souderskare raa Huder i smaa Stykker og kogte Suppe paa

samme. Naar de stakkels Arbejdsoxer, der benyttedes til at trække

Vognene, vare blevne saa udmagrede, at de saa' ud som vandrende

Benrader og af Udmattelse ikke længere kunde holde ud, bleve de

benyttede paa den eneste Maade, som da var mulig— de bleve slagtede

og uddelte iblandt det forhungrede Mandskab, der spiste enhver Par-

tikel deraf, som kunde spises, med en Begjærlighed og Velsmag, som

Nogen, der ikke selv har provet noget Lignende, nemlig Hungersnod,

vanskelig kan forestille sig. Naar de ikke kunde faa Andet at leve

af, var der nogle af dem, som plukkede Ulden af de Skind, der vare

under deres Paksadler, og derpaa stegte og spiste Skindene. De

maatte paa deres Marsch drage over Orkener, idet de undertiden rejste

hele Dagen uden Vand, og selv naar de sloge Lejr om Aftenen,

kunde de ofte ikke finde Vand til at slukke deres Torst med. Deres

Vejvisere vare ubekjendte med Landet, gjennem hvilket de droge, da

de aldrig havde rejst den Vej for. De havde forladt Vejen og pro-

vede at finde en ny og kortere Rute til Kalifornien end den, som gik

igjennem Settlementerne i Sonora, meget længere mod Syd. Oberst
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Cooke, den kommauderende Officer, fortalte sine Folk, at han som
simpel Soldat havde provet en haard Militærtjeneste og havde været

med i forcerede Marscher med Ranselen paa Ryggen, men haus Li-

delser taalte ingen Sarameuliguing med det, som de lede, der vare

under hans Kommando. Alles Udholdenhed blev sat paa en haard

Pr5ve, og mange af dem bukkede under, idet deres opsvulmede Tun-
ger og torre Læber noksom viste dei-es overordentlige Torsl, eller deres

nedbrudte Konstitution nægtede dem at drage længere.

Det Land, hvorigjennem Mormoubatallionen drog i Begyndelsen

af December, havde en Overflod af vilde Kreaturer. Der antoges

at man saa' henved fire Tusinde af dem paa éu Dag. Mano-e af disse

bleve skudte for at forsyne Mandskabet med Kjod, og for det Slags

Fode havde Folkene en naturlig Væmmelse, da det var det Eneste

de havde at leve af. Der syntes kuu at være forholdsvis fia Koer
i de Hjorde, de saa', og man antog, at de vare blevue skudte af
Indianerne. De vilde Oxer viste Kamplyst, i Særdeleshed uaar de
bleve saarede, og det foraarsagede ikke ringe Ulejlighe;! og Forvirring

i Gelederne, naar disse Dyr i deres Raseri kom lobende midt ind

iblandt Soldaterne og stangede og trampede paa Alt, hvad der var
i Vejen for dem. To Personer kom alvorlig tilskade, et Mulæsel blev

stanget ihjel, og to andre bleve stodte omkuld og saarede. Disse Oxer
vare meget vanskelige at dræbe, og de kunde i deres Raseri overfalde

Folkene, efter at de havde faaet et halvt Dusin Kugler i Livet, hvis

de ikke netop vare trufne lige i Hjærtet. Da de droge langs San
Pedro-Flodens Bredder, hvor der var et tæt Krat, bleve disse vilde

Dyrs Angreb saa, hyppige, at det for Mandskabets Sikkerhed ausaas
for nodvendigt at marschere med ladede Musketter og færdio-e til at

afl[*yre en Salve, saa snart Dyrene nærmede sig.

De Vejvisere, som vare sendte forud for Batallionen, kom en Af-
ten tilbage og berettede, at den korteste Vej for dem, forte igjeunem
den gamle Garnisonsby Tucson, der laa henved to Dages Marsch foran
dem, men at de efter al Sandsynlighed vilde stode paa Vauskelio-.

heder ved at passere der igjeunem, da der var en stor Styrke af mexi-
kauske Soldater der, hvilke blandt Indvaanerue med Lethed kunde
faa Frivillige til at forene sig med dem for at hjælpe dem at gjore
Modstand, og at deres Hensigt var at forhindre Batallionen fra at

komme ind i deres By. Tillige berettede de, at en Vejviser, nemlig
Doktor Foster, var bleven holdt tilbage i Tucson som Spejder.

Oberst Cooke var imidlerii I ikke den Mand, der lod t-ig skræmme
af en mexikansk Garnison til at drage en hundrede engelske Mile ud
af sin Vej, men han monstrede sine Folk, undersogte deres Vaaben
uddelte en extra Forsyning af Ammunition iblandt dem og ustedte
folgende Ordre

:
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„M ormonbatallionens Hovedkvarter i Lejren ved
San Pedro -Floden, den 13de December 1846.

Hidindtil have vi paa vor Marsch til Kalifornien fulgt de Vej-

visere, som Generalen gav os. Disse udpege nu Tucson, en Garni-

sonsby paa vor Vej, og forsikre, at hvilken som helst anden Rute vi

ville tage, bliver et hundrede Mile af Vejen og gaar over en sporlos

Orken, fuld af Bjærge, Floder og Hoje. Vi ville derfor marschere til

Tucson. Vi ere ikke komne for at fore Krig mod Sonora, og endnu

mindre for at forstyrre en vigtig Grænseplads til Forsvar imod India-

nerne. Vi ville imidlertid tage den korteste Vej, der ligger for os,

og overvinde al Modstand; men jeg vil minde Eder om, at ameri-

kanske Soldater stedse vise Retfærdighed og Venlighed mod de Vaaben-

lose og dem, som ikke sætte sig til Modværge. Privat Ejendom maa

I anse for ukrænkelig; Beboerne af Sonora ere ikke vore Fjender.

Ifolge Ordre af Oberstlojtnant Cooke.

C. P. Merril, Adjutant."

Batallionen fortsatte derpaa Marschen til Tucson. Paa Vejen

modte de tre spanske Soldater, der bragte Budskab fra Guvernoren i

Fort Tucson til Oberst Cooke med den Efterretning, at han med sin

Stvrke raaatte gaa udenom Byen ; i modsat Fald maatte han vente

at komme til at slaas. Disse Soldater bleve, ifolge Oberstens Ordre,

tagne tilfauge for at blive holdte tilbage som Gisler til Sikkerhed

for Doktor Foster, der var bleven anholdt af Mexikanerne. Han sendte

derpaa to Vejvisere til Tucson og lod Guvernoren underrette om,

hvad han havde gjort, og at han ikke agtede at forandre sin Beslut-

ning med Hensyn til den Ve], han vikle tage, men han vilde drage

igjennem Byen med Fred. Samme Aften kom en Del Spaniere fra

Tucson til Batallionens Lejr og bragte Doktor Foster samt de to sidst

udsendte Vejvisere med sig ; og de spanske Fanger, der vare blevne

holdte tilbage som Gisler, bleve selvtolgelig strax satte i Frihed.

Den folgende Morgen marscherede Batallionen til Tucson, hvor de

ikke modte nogen Modstand, da baade Soldaterne og en stor Del af

Indvaanerne vare blevne saa betagne af Skræk ved Efterretningen om
Batallionens Nærmelse, at de vare flygtede, idet de medtoge deres to

Kanoner og hvad værdifuld Ejendom, de kunde fore med sig, og over-

lod Staden og Resten af Beboerne til deres formodede Fjenders Barm-

hjærtighed. De, der bleve tilbage, behandlede Soldaterne paa den

bedst mulige Maade, og lode dem faa grovt Mel, Bonner, Tobak osv.

for gamle Klæder cg andre Sager, som Soldaterne nogenlunde kunde

undvære. Et stort Oplag af Hvede, der tilhorte den spanske Regje-

ring, fandtes i Byen, af hvilket Forraad Obersten gav Ordre til, at

Mulæslerne skulde fodes, og at der tillige skulde medtages Tilstrække-
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ligt til at fode dem med paa Vejen i en Strækning af 90 Mile, men
omendskjondt han tillod sig denne Frihed med Regjeringens Ejendom,

gav han dog stræng Befaling til sine Folk, at de ikke skulde rore

Noget, der tilhorte Private, medens de droge igjennem Byen. Efter

at have forladt Tucson havde Batallionen en stor Orken at drage

over, hvilket atter satte Folkenes Udholdenhed paa en haard Prove.

De marscherede over en Strækning paa 75 Mile uden Vand til Mul-

æslerne, og kun meget lidt til nogle faa iblandt Mandskabet, og dette

Lidet var kun saadant, som de kunde suge i sig eller opsamle af Mud-

derhuller paa et eller andet moseagtigt Sted, som de fandt.

Omendskjondt Oberst Cooke, den kommanderende Officer, var

meget stræng imod sine Folk og nojagtig i at opretholde Disciplinen,

kunde han dog ikke afholde sig fra at udtrykke sin Stolthed over den

Beredvillighed, hvormed hans Undergivne imodegik Farer, udholdt

Strabadser og adlode hans Ordrer. Efter at de vare komne over

Orkenen, gjorde han den Bemærkning, at hvis han havde kjendt Eg-

nen og vidst, hvor besværligt det var at drage over samme, vilde han

aldrig have vovet at begynde derpaa. Han lykonskede sine Folk

over deres Held i at komme lykkeligt over og sagde, at han ikke

troede, at der iblandt andre Mennesker kunde findes en saadan Skare,

som kunde have udfort hvad de havde gjort, uden at vise Tegn paa

Opsætsighed. Da de naaede Gila-Floden, modte de flere Hundrede

Indianere af Pomestammen, der hilsede dem hjærteligt, solgte dem

Levnetsmidler og gave dem Tilladelse til at drage igjennem deres

Landsbyer. Disse Indianere vare fredelige og vel tilfredse samt store

og stærke Mennesker, der i enhver Henseende stode paa et béijex'e

Trin end dem, som Batallionen hidindtil havde set paa sin Marsch.

De tilbragte hovedsagelig Tiden med at dyrke Jorden og tilvirke

Tojer, i hvilke Næringsveje de udviste en ret anselig Dygtighed. Da
Mexikanerne erfarede, at Batallionen nærmede sig, sogte de at over-

tale disse Indianere til at forene sig med dem for at gjore Modstand,

idet de lovede dem det hele Bytte, som de maatte gjore i Kampen.

Hovdingen afslog dette Forslag med Bestemthed og erklærede, at hans

Stamme aldrig havde udgydt de Hvides Blod, og han onskede heller

ikke, at den skulde gjore det. Da Batallionen havde uaaet Gila-

Floden, kom den j^aa General Kearneys Spor ; denne havde nemlig

hidindtil benyttet en Rute, der laa betydelig længere mod Nord.

Oberst Cooke fik ligeledes af Indianerhovdingen en Del Kjobmands-

varer og nogle Muler, som General Kearney havde betroet til hans

Varetægt indtil Batallionen ankom der til- I denne Egu modte de

ogsaa tre Vejvisere, som af Generalen vare sendte for at mode Cookes

Skare og fore den ad den korteste Vej til det stille Hav. Disse Vej-
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visere fortalte Obersten, at ban var ankommen til dette Sted en hel

Maaned tidligere end General Kearney havde ventet.

Batallionens Mænd vare meget medtagne paa Grund af deres

lange Marscber og Knapheden afFodemidler. Rationerne bleve ned-

satte til det mindst mulige. Deres Klæder og Sko vare næsten op-

slidte, og Mange vare nodte til at lave Mocassins (Indianersko) af

raa Huder. Naar disse Mocassins bleve torre, vare de ligesaa baarde

som Jærnplader, og gnavede Hul paa Bærerens Fodder. Nogle af

Mandskabet gik barfodede, men Landet, hvor igjenuem de marsche-

rede, var fuldt af forskjellige Slags Kaktus og andre torneagtige Plan-

ter, hvilket var en stor Plage for dem og foraarsagede dem megen

Smerte. Disse Besværligbeder vare imidlertid ikke det Værste, de

havde at kæmpe med. Der var nemlig to eller tre iblandt Officererne,

som, fordi de tilfældig havde faaet en lille Myndigbed, syntes at have

glemt deres Forpligtelser som Sidste-Dages Hellige i den Grad, at de

behandlede deres Brodre paa en tyrannisk og umenneskelig Maade.

Mandskabet vilde sandsynligvis have hævnet denne Behandling med

Magt, hvis de ikke vare blevne afholdte derfra ved Brodrene Levi

W. Hancocks og David Pettegrews fornuftige Forestillinger. Disse

Brodre bleve, paa Grund af deres Alder og Erfaring, af de unge

Mænd sete op til som Fædre, og formedelst deres Indflydelse vare de

i Stand til at gjore meget Godt.

Det ovrige af Marschen til det stille Havs Kyster var overordent-

lig besværlig baade for Mennesker og Dyr. Det meste af Vejen gik

igjenuem Orkener, hvor Sandet var meget dybt, og hvor der hverken

fandtes Vand eller Græs, men Mændene udviste den samme Frimo-

dighed og Bestemthed, som tidligere havde været fremherskende hos

Batallionen, lige til Enden af deres Marsch, hvilken netop indtraf

tidsnok til, at de ved deres Nærværelse kunde forhindre Mexikanerne

i et paatænkt Forsog paa atgjenvinde Kalifornien. Det var den 27de

Januar 1847 at Batallionen passerede Missionen San Luis Rey, der

havde en smuk Beliggenhed paa en hqjtliggende Landstrækning, og

da de vare komne op paa en Hoj, modte deres Blik Synet af det

stille Havs jævne og blanke Overflade. For mange af dem var det

forste Gang i hele deres Liv, at de havde Lejlighed til at se et Hav-

Kolonnerne gjorde Holdt for at give dem Tid til at betragte denne

Scene. Ethvert Oje var vendt mod dets rolige Overflade — ethvert

Hjærte var fyldt med en ubeskrivelig Glæde — enhver Sjæl var fuld

af Taknemmeligbed, men enhver Tunge var taus, thi Alle vare altfor

overvældede af deres Folelser til at kunne udtrykke dem med Ord.

De havde trætte og modige marscheret mangen en lang Dag lige fra

Missouri-Floden ; de havde udholdt mange Savn og Strabadser for at

naa dette Sted; men uagtet de vare trætte, pjaltede og mange af dem
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barfodede, kunde de dog glæde sig ved dette herlige Skue. De om-
kringliggende Hoje vare bedækkede med vild Havre og Græs af
næsten en Fods Hojde, hvilket voxede saa frodigt, at det saa' ud som
Græsset ved Midsommertid i de Stater, hvor Batallionens Medlemmer
forhen havde boet. Sovinden, som sagte blæste oppe i den frugtbare
Dal, var meget behagelig og forfriskende for de trætte Soldater. Den
Overflod af fedt Kjod, der nu blev uddelt som Rationer til Batallio-

uen, var særdeles kjærkommen for dem, da de som Folge af Mangel
paa Fode vare stærkt udhungrede. De fortsatte deres Marsch, og
den 29de Januar 1847 naaede de Missionen i San Diego, tæt ved
Havnen af samme Navn, hvor de sloge Lejr. Her udstedte Batal-
lionens Kommandor folgende Manifest:

„Hovedkvarteret ved San Diego Missionen,

den 30te Januar 1847.

Den kommanderende Oberstlojtnant lykousker Batallionen i An-
ledning af dens lykkelige Ankomst til det stille Havs Kyster og Til-

endebringelsen af dens Marsch af over to tusinde engelske Mile.

Man vil forgjæves gjeunemsoge Historiens Blade for at finde et Ex-
empel paa, at noget Infanteri har udfort en lignende Marsch, af hvil-

ken de ni Tiendedele enten gik igjennem ode Strækninger, hvor der
kun findes vilde Mennesker og Dyr, eller over Orkener, hvor der paa
Grund af Mangel paa Vand ikke findes en levende Skabning. Der
have vi med næsten haablost Arbejde gravet Bronde, som i Frem-
tiden ville komme den Rejsende tilgode. Uden nogen Ledsager, som
nogensinde havde rejst denne Vej, vovede vi os ud paa de sporlose
Prærier, hvor der ofte under flere Dagsraarscher ikke var Vand at
finde. Med Jærnstænger og Hakke i Haanden have vi banet os Vej
over Bjærge, der syntes at trodse Alt, med Undtagelse af den vilde
Ged, og have hugget os en Gjennemgang i Bjærgklofter, der vare
smallere end vore Vogne. For at kunne bringe disse forste Vogne
til det stille Hav, have vi bevaret vore Muldyrs Kræfter ved at vogte
dem over store Strækninger, og I have med stort Besvær passet dem,
saa at ingen af dem er gaaet tabt.

„Garnisonerne fra fire forskjellige Steder i Souora, hvilke bleve
sammendragne inden Tucsons Mure, standsede os ikke; vi dreve dem
ud med deres Artilleri, men vort Samkvem med Beboerne blev ikke
mærket ved en eneste uretfærdig Handling. Medens vi saaledes mar-
scherede halvnogue og med kun halv Fode, samt levede af vilde Dyr,
have vi opdaget og banet en Vej, der vil blive af &tor Vigtighed
for Landet.

Ankomne til det forste Settlement i Kalifornien begr.ve I Eder,
efter en eneste Dags Hvile, med Beredvillighed til c^ette lovede Hvile-
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sted, for, som vi troede, at mode den fremrykkende Fjende, og dette

tillige uden endog at have Salt til at kunne spise med Eders eneste

Næringsmiddel — ferskt Kjod.

Lojtnanterne A. J. Smith og George Stoneman af forste Dragon-

regiment have trolig taget Del og ydet værdifuld Bistand i Udforel-

seu af alt dette Arbejde.

Saaledes, Frivillige, have I udvist, at I ere i Besiddelse af de

store og væsentlige Egenskaber, som anstaa Veteraner; men endnu er

der meget tilbage at udfore. Snart vil det blive Eders Pligt at hen-

vende Eders Opmærksomhed paa Vaabenovelser, at vænne Eder til

Punktlighed og Orden, hvilket alt er nodvendigt for Soldaten.

Ifolge Ordre af Oberstlojtnant P. St. George Cooke.

C. P. Merril, Adj utant."

Den lode Februar 1847 fik Kompagniet B af Batallioneu Ordre

til at overtage Garnisonstjenesten i Fortet ved San Diego, og blev

derved skilt fra de andre Kompagnier. Dette Kompagni forblev tre

Maaneder i San Diego, i hvilket Tidsrum de byggede flere Huse,

gravede femten eller tyve Bronde, oprejste Hegn osv. Nogle af Mand-
skabet opfor te og brændte ogsaa en stor Teglovn, hvilken sagdes at

være den forste i Kalifornien. Af disse Mursten blev et Raadhus og et

Skolehus opfort af dem, der tilhorte Kompagniet. Det var de forste

Huse, der bleve opforte af brændte Mursten der paa Stedet. Da de

vare blevne færdige, foranstaltede Beboerne en Fest, og der var stor

Parade i den Anledning. Foruden disse Arbejder udforte de ogsaa

meget Tommermandsarbejde for Beboerne, og deres Opforsel var saa-

dan, at de derved forskaffede sig mange Venner, og der var en al-

mindelig Sorg, da de droge bort. Uagtet Landet var fuldt af Krea-
turer, og der paa nogle Steder var Hvede i Overflodighed, blev Mand-
skabet dog ikke forsynet med tilstrækkelige Levnetsmidler, og som
Folge deraf herskede der en almindelig Utilfredshed. Den 19de
Marts marscherede Batallioneu til Byen Los Angeles, med Undtagelse
af en Officer og 34 Mand, der bleve tilbage for at forsvare Militær-
posten ved San Luis Rey. De kunde ikke faa Kvarter i Byen, og
maatte derfor op^laa deres Lejr udenfor samme. Den 6te April blev
den Afdeling, som var efterladt i San Luis Rey, igjen forenet med
Hovedstyrken. Iblandt de Pligter, som Batallioneu havde at udfore,
medens deu var i Los Angeles, var Bevogtelseu af Cajon-Passet i Sierra
Nevada-Bjærgene (45 Mile ost for Los Angeles), for at forhindre fjendt-
ligsindede Indianere, som ofte plejede at gjore Strejftog efter Krea-
turer til de nærliggende Kvæggaarde (ranches), fra at komme der
igjennem. Tillige anlagde den et Fort paa et hojt Sted, hvor fra man
kunde overskue Byen. General Kearney besogte Lejren og inspicerede
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Batallionen. Han ytrede sin Tilfredshed med Soldaternes Udseende

og roste deres Opforsel. Mange af dem, der horte til andre Troppe-

afdelin<yer, vare skinsyge paa dem, som horte til Batallionen, paa

Grund af den Yndest, de stode i hos Officererne, og den Ros, de fik

af dem. Oberst Freemonts Folk vare saaledes meget fjendtligsindede

mod dem, og havde truet med at ville overfalde dem, Freemontvar

opsætsig og vilde ikke underkaste sig Kearney, og der sagdes, at

Sidstnævnte stolede paa, at Batallionen vilde staa ham bi i Tilfælde

af, at det skulde komme til aaben Konflikt med Freemont. En Nat

blev det til Batallionen horende Mandskab opvakt af sin Sovn, og

Soldaterne fik Ordre til at lade deres Geværer og at holde sig be-

redte til at modstaa en Fjendes Angreb. Angrebet ventede? fra Free-

monts Folk, men det viste sig at være kun blind Aliarm. Den 29de

Juni vare henved tre hundrede Mand af Batallionen under Vaabeu paa

Torvet i Los Angeles, og Oberst Stevenson sogte at overtale dem, eller i

det mindste et Kompagni, til paany at lade sig indrullere. Han lovede

dem, at de skulde faa Ret til selv at vælge sin Major og andre Offi-

cerer, og at de til næste Februar Maaned skulde faa Afsked med et

Aars Lonning paa hvilket som helst Sted, de onskede, i Kalifornien.

Tillige sagde han, at en Afdeling skulde blive udsendt for at mode

deres Familier og medtage de Midler, de onskede at sende dem. Nogle

af Officererne vare særdeles gunstig stemte for en saadau Gjenind-

rullering, og raadede dem til at gaa ind paa Forslaget; men flere af

Underofficererne og de Menige havde imod det, og deres Meuing fik

Overbaand. Den 16de Juli blev Batallionen afmonstret i Los An-

geles af Kaptejn Smith af forste Dragonregiraent, eftersom Soldaternes

Tjenestetid var udloben. De havde trofast udtjent deres fulde Tje-

nestetid, og havde erfaret Sandheden af Præsident Youngs Forud-

sigelser, da de lode sig indrullere. Han havde lovet dem, at hvis de

vilde være trofaste mod deres Gud, vilde de ikke komme i noget

Slag. Der vilde blive Kamp baade foran og bag dem, men de vilde

blive fri for at tage nogen Del deri. Disse Ord vare bogstavelig

blevne opfyldte. De havde opfyldt enhver Pligt, som deres komman-

derende Officerer krævede af dem ; de vare blevne bragte næsten An-

sigt til Ansigt med Fjenden, men vare blevne skaanede for den Nod-

vendighed at udgyde Blod eller at lade deres eget blive udgydt. Disse

Brodre vare blevne opfordrede til at lade sig indrullere og forlade

deres Familier og Venner i en Orken, udsatte for den yderste Man-
gel; men de gjorde det med Glæde, fordi de troede derved at kunne
afvende Ondt fra Zion. De udholdt haarde Strabadser og taalte store

Savn, fuldforte en af de haardeste Marscher, som nogensinde er ud-

fort af noget Infanteri, og vare hojligeu velsignede af Herren, Deres

Navne ville blive holdte i hæderlig Ihukommelse iblandt de Hellige,
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Og naar denne Uddelings tidligere Historie bliver skreven for kom-
mende Slægter, ville disse unge Mænds Indrullering, Marsch og Mili-

tærtjeneste fremkalde deres Beundring; deres Exempel vil blive frem-

sat til Efterligning, og deres Efterkommere ville være stolte af den

Ære, at eu af deres Forfædre have været en Deltager i denne

Expedition.

Som Forberedelse til at vende tilbage til deres Hjem og Fami-

lier organiserede de, der havde bort til den oploste Batalliou, sig til

et Rejsekompagni den 20de Juli, og valgte Levi W. Hancock, David

Pettegrew, Reddick N. Alired, John Lytle og James Pace til Kap-

tejn over balvtresindstyve og Elisha Averett til Kaptejn over ti

Pionerer.

SYTTENDE KAPITEL.

De Hellige i Winter Quarters underkastes store Lidelser i Lobet af Vinteren.

—En Melniolle opfores.—Besværligheder med Indianerne.—Forberedelser

for Rejsens Fortsættelse.—En Aabenbaring.—Værket gjor Fremgang i

Storbritannien, hvor de Hellige indsender en Ansogning til Dronning

Viktoria angaaende Udvandringen.—Bladenes Udtalelser om de Helliges

mislige Stilling.—Præsident Youngs Drom osv.

Vi have nu givet Eder eu Skildring af Batallionens Marscher

indtil den Tid, da den blev oplost. Vi have Mere at sige om disse

Mænds Rejser og Arbejde, eftersom vi skride fremad i denne Historie,

men vi ville nu vende tilbage til Kirken i Winter Quarters. Præ-

sident Young, de tolv Apostle og andre Ældster arbejdede med Flid

iblandt de Hellige i Lobet af Vinteren, og en Reformatiousaand gjorde

sig gjældende i Lejren. Forsamlinger bleve ofte afholdte, og de vare

godt besogte. Vejret var koldt, men de Hellige havde anvendt alle

mulige Bestræbelser for at skaffe sig Husly. Der blev sorget for En-

kerne og de Faderlose, og man viste stor Omhu for at forsyne Batal-

lion-Brodrenes Familier med hvad de behovede. Mange af de Hel-

lige opforte Blokhuse til at bo i. Mange benyttede sig ogsaa afSkraa-

ningen paa den Bakke, ved hvis Fod en Del af Winter Quarters

var udlagt, til at grave en egen Slags Kjældere, som man kaldta

„Dug outs" og brugte til Boliger. Indgangen til disse Kjældere var

paa den laveste Side, saa at der ikke behovedes mange Trappetrin

for at kortime ned i dem, og naar de vare forsynede med gode Tage,

vare de slet ikke saa uhyggelige at bo i gjennem en stadig kold Vin-

ter. Af Fodemidler kunde mau ikke faa ret mange Slags. De Hel-
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liges mest almiudelige Fode den Vinter var Majsbrod og Flæsk, og i

mange Tilfælde var der heller ikke Overflod paa disse Næringsmidler.

Majs og Flæsk blev kjobt i Missouri, og i Lobet af Vinteren rejste

man ofte til nævnte Stat for at faa den nødvendige Forsyning. Der

var kun faa Melmoller i den Del af Staten, hvor Majseia blev kjobt,

og det var derfor vanskeligt at faa det malet. I Winter Quarters

blev Hveden cfte kogt bel og paa denne Maade spist, og mange Fa-

milier levede i flere Uger af Majs, som de malede paa Haandkværne.

Den Majs, der var milet paa denne Maade, gav ikke saa fint og be-

hageligt Mel, som det, vi nu faa fra vore 3Ielmoller ;
men Hunger

gav Appetit og gjorde det velsmagende og fordojeligt. Vi antage, at

det Brod og den Grod, der lavedes af dette Mel, i det mindste var

velsmagende for dem, som havde malet Majsen paa deres Haand-

kværne. I de Dage var en Person, som ejede en god Haaudkværn,

anset for meget heldig stillet. Iblandt dem, der ejede en saadan, kan

nævnes vor afdode Broder John Van Cott, der med Beredvillighed

lod sine Naboer bruge den uden at tage nogen Told. „Vi bave paa

vore Vandringer i Verden," skriver Præsident George Q,. Caunon i

sin Beretning desangaaende, „truftet mange Mennesker, som ikke vilde

have undladt at benytte sig af en saadan Lejlighed til at drage den

storst mulige Fordel, thi deres Maade at ræsonere paa har været, at

en Artikel eller Tjeneste af hvilken som helst Slags er værd Alt,

hvad den kan indbringe; jo storre Eftersporgsel, desto hojere Pris^

maa der betales ; Knapheden af en Vare forhojer dens. Værdi ,
men i

hine Dage var Vindesyge ikke almindelig blandt de Hellige. De vare

Lidelsesfæller under Pobelraseriet, og de Scener, som de alle havde

gjennemgaaet, bevirkede, at de havde Medfølelse for hverandre, hvil-

ket under gunstigere Omstændigheder maaske ikke vilde have været

Tilfældet i samme Grad. Saaledes som vi nu ere stillede er det al-

mindeligt, at man vil have en vis Betaling for de Tjenester, man yder.

Deres Tid, Talenter, Arbejde osv- har sin Værdi for dem. De, for

hvilke de anvende deres Tid, eller for hvilke de arbejde, eller hvilke

de forsyne med Levnetsmidler, ere i Almindelighed i en saadan Stil-

ling, at de kunne betale for hvad de erholde, hvor lidet det end monne

være, hvis Vedkommendes Tjenester ere forbundne med nogen som

helst Ulejlighed. Men i de Dage, om hvilke vi skrive, var det ofte

Tilfældet, at man behovede Hjælp paa en eller anden Maade, uden at

være i Stand til at kunne betale for samme, saaledes som det nu al-

mindelig er Skik og Brug. Der var kun faa Tilfælde, hvor den

nodvendige Hjælp ikke med Beredvillighed blev ydet. De hojere

Egenskaber i den menneskelige Natur bleve i hine Dage bragte for

Lyset, og mange Helliges Opforsel beviste, at de Lelitier, som vare

blevne dem læi^e formedelst Evangeliet, ikke havde været forgjæves.«
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Da Præsident Young saa', at en Molle var yderst nodvendig, lod

han en saadan opfore. Det varenGlædestid i Winter Quarters, dåden

var bleven færdig, og man saaledes ikke længere var under den Nod-

endighed at maatte lade sit Korn male paa Kaflfe- og Haandkværne.

Iblandt andre Besværligheder, som de Hellige i Winter Quar-

ters maatte gjennemgaa, var ogsaa en ondartet Sygdom. Mangel paa

vegetabilsk Fode og deres vedvarende daarlige Kost paaforte dem et

Slags Skorbug eller „Blackleg", som man kaldte det, under hvis Virk-

ning Lemmerne opsvulmede og bleve sorte, og Kjodet blev meget

omt. Megen Lidelse og mange Dodsfald var dens Folger. Kartof-

ler, som bragtes fra Missouri, tjente imidlertid som et virksomt Læge-

middel derimod, ligesom ogsaa en Slags Peberrod, som voxede omkring

Ruinerne af et gammelt forladt Fort, nogle faa Mile nord for Win-

ter Quarters. Denne Peberrod, som nogle af Brodrene heldigvis fandt,

blev et stort Gode til de Syge, da den viste sig at være en fortræffe-

lig Modgift mod Skorbugen.

;: iiftrue forvoldte stor Besvær med at stjæle og dræbe Horn-

kvæget, og havde ikke Folket lagt Vind paa Fred, kunde en India-

nerkrig let have blevet Folgen; men Præsident Young anstrængte sig

meget for at belære Folket om, hvorledes de paa en retfærdig og

passende Maade skulde behandle de Rode, samt hvorledes de kunde

opvække venlige Folelser hos Indianerne selv. Naar det tages i Be-

tragtning, at de Hellige boede i^aa Indianerland og blandt Stammer,

med hvilke Regjeringen endnu ikke havde sluttet nogen Akkord, der

tillod de Hvide at tage Landet i Besiddelse, maa man undres over,

at saa faa Vanskeligheder opstode desangaaende. Men det har altid

været vore ledende og gode Mænds Raad, at Indianerne skulde be-

handles med samme Agtelse og Kjærlighed, som tilkommer andre men-

neskelige Væsener. Folgen deraf har været, at naar deres Raad er

bleven efterfulgt, har Fred været fremherskende, og den rode Mand
har forstaaet, at han ikke aldeles var overladt til at blive plyndret

og bedraget af de Hvide. Indianernes Natur er ikke saa forskjellig

fra de Hvides, at de ikke kunne paaskjonne Kjærlighed og en ærlig

Behandling.

I Lobet af den sorgelige Vinter, som de Hellige tilbragte i Win-

ter Quarters, gjorde Præsident Young og de, som hjalp ham i Præ-

sidiet, alt muligt for at finde Beskjæftigelse for dem, da han vidste,

at de vilde fole sig mere tilfredse og lykkelige naar de stadig havde

Arbejde, end hvis de gik ledige. Sandheden af det gamle Ordsprog

„Lediggang er Djævelens Hovedpude" bliver aldrig erfaret bedre end

i et Settlement eller Samfund, hvor Mændene, som under andre Om-
stændigheder ville være flittige og gode Borgere, ere aldeles uden

Beskjæftigelse. Ved saadanne Tilfælde blive de ledige Hjerner for-
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medelst en eller anden Aarsag fyldte med det, som leder til Ondt i

Stedet for Godt, saasom Bagtalelse, Æreskænderi, Misundelse og Kiv.

Ved Ledelsen af Lejrens Arbejde udviste Præsident Young den samme

Visdom og Forudvidenhed, som saa iojnefaldende havde mærket hans

Lobebane siden Profeten Joseph Smiths Dod. Det blev foreslaaet, at

man skulde bj'gge en Molle, ikke fordi de Hellige ventede, at de

vilde forblive i* Winter Qu arters bestandigt og hoste nogen stor For-

del eller Gavn af dens Brug, men snarere fordi Mændene i Vinte-

rens Lob vilde blevet ledige, dersom ikke saadan Beskjæftigelse var

bleven tilvejebragt, og Præsident Young bemærkede, at om de Hel-

lige end ikke erholdt nogen stor Gavn af dens Opforelse, saa kunde

den muligvis blive nyttig til Indianerne, hvis Land de Hellige be-

nyttede. Foruden Opforeisen af Mollen og den dermed forbundne

Kanalgravning samt Omsorg for Familiernes Husly, blev ogsaa et

Raadhus opfort til Forsamliugsbrug osv. Man beskjæftigede sig lige-

ledes med Tilvirkningen af Kurve af Pilekviste, Vaskebrætter,

»K.jæppeinaal osv., nvis Fanrikata var det Eneste, hvorved man kunde

gjore sig Haab om at tjene kontant Betaling. Til Foraaret haabede

man nemlig at blive i Stand til at kunne sælge nævnte Varer i Mis-

souris Nybygder.

For at forebygge, at de Hellige bleve kolde og ligegyldige med

Hensyn til deres Religion, blev det Biskopperne paalagt, at de med

storste Aarvaagenhed skulde se til deres respektive Distrikters Tarv.

Forsamlinger bleve ofte afholdte, og Folket blev underkastet en Række
systematiske Ovelser for at indprente paa deres Sind Nodvendigheden

af at holde dem nær til Herren, eftersom de vare i Begreb med at

vove dem ud for at opsoge og danne sig nye Hjem i et Land, som

var dem aldeles ubekjendt, og under Rejsen der til maatte de stole

paa Guds Vejledning. Denne Bestræbelse for at opvække dem til

Aarvaagenhed og den store Visdom, som lagdes for Dagen ved. Lejrens

Bestyrelse, havde til Folge, at Orden, Fred og Enighed samt en god

Forstaaelse altid var fremherskende. Medens de Præsiderende an-

strængte sig for at fremskynde de Helliges aandelige Velfærd, udviste

de ingen Tilbojelighed til at ville bero ve dem disse Fornojelser. Tvært-

imod tilraadede de passende og uskyldige Adspredelser. Da Raad-

huset var blevet fuldfort afholdtes der et Antal Danse og Festselska-

ber deri, og Præsident Young tilbod sig at ville vise dem, hvorledes

de skulde opfore sig i en Dans for at være Herren behagelig. Dette

gjorde han ved at aabne og slutte Fornojelserne med Bon til Gud og

ved kun at tillade en anstændig og sommelig Opftirsel hele Tiden.

Organisationen af Rejsekorapagnierne skred for Haanden, og en-

hver Forberedelse gjordes for at tage afsted saa snart som Vejret til-

lod det og der fandtes tilstrækkeligt Græs til Trækdyrene. Der toges



186 KIRKENS HISTORIE.

ogsaa Skridt for at saa raaoge som muligt af de Hellige, som boede'
i de smaa, adspredte Greoe i de forskiellige Stater, kunde udruste sig

selv og folge efter. Det kuude ikke forventes, at man kunde faa

Trækdyr og Vogne nok til at flytte de Hellige med deres Baggage,

Fodemidler for et Aar, deres Sædekorn og Avisredskaber paa en Gang,
men Præsident Young fremlagde en Plan, som, hvis den blev gjen-

nemfort under den rette Aands Indflydelse, vilde lede til det foron-

skede Resultat. Planen var, at de, som kunde udruste sig godt for

Turen eller blive udrustede af deres tilbageblivende Venner, skulde

tage afsted som Pionerer til Bjærgene for at avle et Aars Afgrode til

Underholdning for dem selv og dem, som fulgte efter, og ved An-

komsten til deres Bestemmelsessted skulde de strax sende saa mange
Befordringsmidler som muligt tilbage for at hjælpe de Efterladte.

Ved en saadan Samvirken antoges der, at Enkerne og de Faderlose

samt Batallion-Brodrenes trængende Familier kunde blive hjulpne til

Zion, uden at have Grund til at tro, at selv den allerfattigste af dem
var bleven overset.

Det er mærkværdigt, at de Hellige i Lobet af Vinteren efter

deres Uddrivelse fra Nauvoo kunde have det saa godt, som Tilfældet

var, i deres midlertidige og i Hast opforte By Winter Quarters og i

de forskjellige Lejre i den vestlige Del af Landet, hvor de opholdt

sig for at afvente Foraarets Komme, da de haabede at fortsætte Rej-

sen videre. Naar vi tage i Betragtning, at deres Fjender efterlode

dem i en lidende og trængende Stilling, efter at have fordrevet dem
fra deres hyggelige Hjem og blomstrende Avisgaarde paa en saa ublid

Aarstid, for at vanke om blandt Fremmede og udsoge sig nye Hjem
i de vestlige Udorkener, hvor der var lidet eller intet Arbejde at

faa, hvorved de kunde fortjene deres Livsophold, er det et Under, at

ikke mange af dem omkom af Hunger. I Efteraaret 1846 kostede

Hvede i Ovrc-Missouri fra 18] til 25 Cents og Majs 10 til 12 Cents

pr. Bushel. Eftersom der var al Sandsynlighed for, at der vilde blive

en tiltagende Eftersporgsel efter Kornvarer der i Egnen, da de Hel-

lige vare nodte til at kjobe deres Levnetsmidler sammesteds, steg Hve-

den til 40 og 50 Cents og Majsen fra 20 til 25 Cents pr. Bushel.

Dette synes ikke at være hoje Priser her i Territoriet, men man maa

erindre, at paa den Tid var det meget knapt for Penge i den Del af

Landet, og Daglonnen kun ringe, saa at man sædvanligvis af Fode-

varer, saasom Hvede, Kartofler, Majs, Flæsk osv-, kunde faa ligesaa

meget for 10 Cents, som man her kan faa for en Dollar.

Den samme Magt, som havde bevaret og opholdt de Hellige ved

at sende Vagtler til deres Fode, medens de vare lejrede ved Missis-

sippi-Flodens Bredder, var ogsaa med dem paa deres Rejse mod

Vesten og i Lobet af Vinteren, medens de laa stille, og de fandt
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Glæde og Behag i det, som efter al menneskelig Anskuelse ikke kunde

bringe dem Andet end Elendighed og Lidelser.

Præsident Young underviste sine Brodre angaaende Organisatio-

nen af de Kompagnier, som til Foraaret atter skulde fortsætte Rejsen,

og gav dem nojagtige Raad med Hensyn til deres Udrustning, saa at

de kunde rejse uden Uorden eller Forvirring.

Den 14de Januar 1847 modtog Præsident Young i Winter Quar-

ters folgende Aabenbaring med Hensyn til

Herrens Ord og Villie angaaende Israels Lejr

paa Rejsen mod Vesten:

„Lad Alle, som tilhore Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hel-

lige, og de, der rejse med dem, blive organiserede i Kompagnier

med en Pagt og et Lofte, at holde alle de Bud og Love, som ere givne

af Herren deres Gud. Lad Kompagnierne blive organiserede med

Befalingsmænd over Hundrede, Befalingsmænd over Halvtreds og

Befaliugsmæud over Ti — med en Præsident og hans to Raadgivere

som Hovedledere og under Ledelse af de tolv Apostle. Og dette skal

være deres Pagt : Vi ville vandre efter alle Herrens Love.

Lad hvert Kompagni forsyne sig med alle de Trækdyr, Vogne,

Levnetsmidler, Klæder og andre Nodvendighedsartikler, som Vedkom-

mende muligvis kan erholde.

Naar Kompagnierne ere organiserede, saa lad dem bruge al deres

Magt for at gjore Forberedelser for dem, der skulle blive tilbage.

Lad hvert Kompagni med dets Befalingsmænd og Præsidenter

bestemme, hvor mange der kunne afgaa næste Foraar; udvælg saa et

tilstrækkeligt Antal stærke og flinke Mænd til at tage Trækdyr, Sæde-

korn og Jorddyrkningsredskaber med sig for at gaa som Pionerer at

gjore Forberedelse til at nedlægge Vaarsæd i Jorden.

Lad hvert Kompagni bære en ligelig Andel ifolge den til samme

horende Ejendom i at medbringe de Fattige, Enkerne, de Faderlose

og deres Familier, som ere i Armeen, paa det Enkens og den Fader-

loses Skrig ikke skal komme op i Herrens Oren mod dette Folk.

Lad hvert Kompagni bygge Huse og berede Marker for at avle

Korn for dem, som skulle blive tilbage dette Aar, og dette er Her-

rens Villie angaaende hans Folk; lad Enhver bruge sin Indflydelse

og Ejendom til at flytte dette Folk til det Sted, hvor Herren skal

oprette en Stav af Zion, og hvis I gjore dette af et rent Hjærte og

med al Trofasthed, skulle I blive velsignede : I skulle blive velsig-

nede i Eders Flokke og i Eders Hjorde, Eders Marker og i Eders

Huse og i Eders Familier.

Lad mine Tjenere Ezra T. Beuzon og Erastus Snow organisere

et Kompagni; og lad mine Tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff
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organisere et Kompagni; og lad ogsaa mine Tjenere Amasa Lyman
og George A. Smith organisere et Kompagni; og beskik Præsidenter

og Befalingsmænd over Hundrede, og over Halvtreds, og over Ti

;

og lad mine Tjenere, som ere blevne beskikkede, gaa og lære de Hel-

lige denne min Villie, paa det de kunne blive rede til at gaa til et

Fredens Land.

Gaa og gjor som jeg har sagt Eder, og frygter ikke for Eders
Fjender, thi de skulle ikke have Magt til at standse mit Værk. Zion
skal blive forlost i min egen belejlige Tid, og hvis Nogen soger at

op^gge sig selv og ikke soger mit Raad, han skal ikke have nogen
Magt, og hans Daarskab skal blive aabenbar. Soger at holde alle

Eders Forpligtelser mod hverandre, og begjær ikke det, som tilhorer

Eders Broder.

Holder Eder fra det Onde. Tager ikke Guds Navn forfængeligt,

thi jeg er Herren Eders Gud, ja, Eders Fædres Gud, Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud. Jeg er den, som udforte Israels Born af

Ægypti Lc.::J, .^^ .^1^ . . ,.Jr^iaa.i .
'.^ c^a^co Z'agc L.I ixi frelse

mit Folk Israel.

Ophor med at kives med hverandre; ophor med at tale Ondt om
hverandre ; ophor med Drukkenskab, og lader Eders Ord tjene til at

opbygg® hverandre. Hvis I laane af Eders Næste, skulle I tilbage-

give, hvad I have laant, og hvis I ikke kunne betale, saa gaa lige

hen og siger Eders Næste det, paa det han ikke skal fordomme Eder.

Hvis I finde det, som Eders Næste har tabt, skulle I flittigen

soge, indtil I igjen faa leveret ham det. I skulle være flittige i at

bevare, hvad I have, paa det I kunne være vise Husholdere, thi det

er en fri Gave af Herren Eders Gud, og I ere hans Husholdere.

Hvis I ere glade, da priser Herren med Sang, med Musik, med
Dans og med Pris og Taksigelse. Hvis I ere bedrovede, saa kald

paa Herren Eders Gud i ydmyg Bon, paa det Eders Sjæle kunne

blive glade.

Frygter ikke Eders Fjender, thi de ere i min Haand, og jeg vil

gjore med dem efter mit Behag. Mit Folk maa proves i alle Ting,

paa det de kunne blive beredte til at modtage den Herlighed, som

jeg har i Behold for dem, nemlig Zions Herlighed; og den, som ikke

vil taale Revselse, er ikke mit Rige værdig.

Lad den, som er uvidende, lære Visdom formedelst Ydmyghed

og Bon til Herren sin Gud, at hans Ojne kunne blive opladte, saa

at han kan se, og hans Oren aabnede, saa at han kan hore ; thi min

Aand er udsendt i Verden for at skulle oplyse de Ydmyge og Anger-

givne, og til de Ugudeliges Fordom melse.

Eders Brodre have forkastet Eder og Eders Vidnesbyrd, ja, den

Nation, som har uddrevet Eder; og nu kommer deres Hjemsogelses
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Dag, ja Sorgens Dage, ligesom en Kvinde, der er i Barnsnod, og deres

Sorg skal være stor, medmindre de hastig omvende sig ; thi de dræbte

Profeterne og dem, som vare sendte til dem, og de have udgydt uskyl-

digt Blod, hvilket raaber fra Jorden imod dem. Forundres derfor

ikke over disse Tiug, thi I ere endnu ikke rene; I kunne endnu ikke

taale min Herlighed, men I skulle se den, hvis I ere trofaste i at

holde alle mine Ord, som jeg har givet fra Adams Dage til Abra-

ham; fra Abraham til Moses; fra Moses til Jesus og Apostlene; fra

Jesus og Apostlene til Joseph Smith, hvem jeg kaldte paa ved mine

Engle, mine forrettende Tjenere, og ved min egen Rost ud af Him-
melen, til at bringe mit Værk frem, hvilken Grundvold han lagde og

var trofast, og jeg tog ham til mig. Mange have forundret sig over

hans Dod, men det var nod vendigt, at han skulde besegle sit Vidnes-

byrd med sit Blod, paa det han maatte blive æret, og de Ugudelige

kunne blive fordomte.

Har jeg ikke udfriet Eder fra Eders Fjender; kun deri har jeg

efterladt et Vidne om mit Navn ? Lytter derfor, o I, min Kirkes

Folk og I Ældster, lytter tilsammen, I have annammet mit Rige;

værer flittige i at holde alle mine Befalinger, saa at Dommen ikke

skal komme over Eder, og Eders Tro svigte Eder, og Eders Fjender

triumfere over Eder.

Saa ikke mere for Nærværende. Amen og Amen."

I Lobet af Vinteren 1846 og 1847 havde Guds Værk i Stor-

britannien god Fremgang. Ældsterue vare ivrige og nidkjære i at

forkynde Evangeliet, og et stort Antal blev tillagt Kirken ved Daab,

men de Nyomvendte horte i Almindelighed til de fattigere Klasser,

og paa Grund af Arbejdsloshed, og folgelig ogsaa stor Pengemangel,

herskede der megen Fattigdom iblandt dem. Under disse Omstæn-

disrheder var det lettere at finde Personer, som vilde annamme Evan.

geliet, end Midler, for hvilke de kunde emigrere. I Haab om at faa

Understottelse af Regjeringen forfattede Ældsterne Orson Hyde, Par-

ley P. Pratt og John Taylor, som da arbejdede i dette Land, en An-

soguing, der undertegnedes af næsten 1.3,000 Individer og blev over-

rakt Dronning Viktoria. Ansogniugen gik ud paa at faa Hjælp til

at emigrere hendes Majestæts Undersaatter til Oen Vancouver eller

Oregon, og tillige fremsattes Forslag om Overdragelse af Landejen-

dom og anden Understottelse til dem, der saaledes kom til at emi-

grere, ligesom der ogsaa paavistes, hvorledes meget af den Nod og

Elendighed, som herskede i Storbritannien, paa denne Maade kunde

afhjælpes, og desforuden vilde ovennævnte Territorium, som tilhorte

Storbritannien, derved faa foroget Magt, og Landets Hjælpekilder blive

udviklede. I Tilfælde af, at dette Andragende bevilgedes, forpligtede

Ansogerne sig til at faa 20,000 Personer af alle Haandteringer og fra
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de fleste Distrikter i Skotland, England og Wales til strax at begive

sig paa Rejsen, eller saa snart man kunde faa Skibe til at fore

dem over.

Afskrifter af denne Ansogning bleve sendte til hvert enkelt Med*

lem af Parlamentet og andre ansete Mænd, paa det Sagen kunde blive

fremstillet for dem paa en tydelig Maade. Lord John Russell, Pre-

mierministeren, gav skriftlig Svar paa, at han havde modtaget An-

dragendet, og Dr. John Bowring, Medlem af Parlamentet, svarede

ligeledes og erklærede, at han var gunstig stemt for Foretagendet,

men ytrede tillige, at han ikke ansaa det for udforligt paa Grund af

de daværende store Udbetalinger af Statskassen. Der blev imidlertid

ikke foretaget Noget med Ansogningen.

Uagtet de Helliges store Fattigdom i Storbritannien vare de dog

i Almindelighed vel tilmode, og alvorlige Bonner opsendtes af dem

til Herren om, at den Tid maatte være nær, da det maatte blive dem

forundt at emigrere til Amerika og forene sig med deres Brodre og

Sostre for at rejse til Bjærgene og opsoge nye Hjem, eller med dem

at deltage i hvilke som helst Provelser, de maatte blive kaldte til at

gienneragaa. De Forfolgelser, de Hellige havde maattet udholde, det

Tab, de havde lidt, idet deres I*rofet og Patriark bleve myrdede,

medens de selv bleve uddrevne og tvungne til at drage over en spor-

los Orken for at opsoge sig nye Hjem i det afsondrede ludre af Konti-

nentet, langt borte fra ethvert Spor af Civilisation, kunde ikke berove

selv de Hellige i Europa Modet. Tværtimod var alt dette en Driv-

fiæder til fornyet Virksomhed for at tilvejebringe de nødvendige Mid-

ler til deres Emigration, saaledes som ovenfor er omtalt. Herved

lagdes Sandheden af det gamle Ordsprog „Martyrernes Blod er Kir-

kens Sæd" for Dagen. Skjcindt Ældsterne i Storbritannien modte be-

tydelig Modstand ved at forkynde Evangeliets Principer, saa fandtes

der dog en vis Grad af Overbærenhed, som ikke engang fandtes

hjemme i d(n ioregivne frie amerikanske Republik. Denne Omstæn-

dighed skyldtes rimeligvis for en stor Del det Held, vore Ældster

havde med deres Prædiken i hine tidlige Dage, og det er en Kjends-

gierning, at omeudskjondt den omtalte Ansogning til Dronningen ikke

bevilgedes, saa skyldtes hendes Majestæt og de Regjerende i hendes

Rige meget, fordi de havde tilladt Evangeliet at blive udbredt der i

Landet, eftersom de godt kunde have anvendt deres Indflydelse og

Magt til at forhindre det.

I alle Lande, hvor der er Trykkefrihed, saaledes som i Amerika,

er den et meget virksomt Middel til Dannelsen af den ofieutlige Me-

ning; og de, som vare i Kirken og vare vel bekjendte med dens

Historie i tidligere Tid, vide, at meget af den offentlige Fordom imod

de Hellige skyldtes næsten udelukkende de falske Beretninger, der
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offentliggjordes i Landets Aviser, hvoraf mange, foruden at trykke

lognagtige Meddelelser om vort Folk, omtalte dem med de liitreste

Udtryk og sogte at retfærdiggjore deres Forfoigere. Der var desuag-

tet nogle faa, som indtoge et bestemt Standpunkt imod den lovlose

Fremgangsmaade, hvorunder de Hellige lede saa meget, og uagtet de

ikke brod sig Noget om „Mormonismeu" selv, talte de dog med stærke

Udtryk imod de Voldsgjerninger, der vare udovede mod „Mormo-
nerne", og dadlede Authoriteterne, navnlig i Illinois, fordi de havde
understchtet eller tilladt dem. Den Holdning, som Blade af denne
Art udviste, havde den Virkning i Lobec af nogle faa Maaneder at

bevirke en delvis Forandring i den offentlige Mening til Gunst for

de Hellige. Folgende Redaktionsbemærkning, som fremkom i ,,New
York Sun" kort efter Uddrivelsen fra Nauvoo, var en af de gunstigste,

der offentliggjordes

:

„Betydelig Interesse og Sympathi begynder at gjore sig gjældende

til Fordel for Mormonerne. I eu laug Tid har deres besynderlige,

religidse Grundsætninger, den særegne Oprindelse til deres Tro, de

sjældne Personligheder, der ere udvalgte til deres Profeter og time.

lige Vejledere, og de Boger, der ere blevne udgivne imod dem,
frembragt et ufordelagtigt Indtryk paa den offentlige Mening. De
fremstilledes som aldeles urokkelige i deres Sædvaner og uærlige i

deres Fremgangsmaade, og det er en mærkværdig Omstændighed, at

Mormonerne selv ikke ydede nogen synderlig Modstand mod disse

Angreb. Da den lovlose Pobel brod ind i Fængslet og myrdede deres

Leder Joe Smith og hans Broder Hyrum Smith, saa rystede denne
Begivenhed vel Samfundet en kort Tid, men den forglemtes snart.

Et Antal Mænd i Staten Illinois organiserede sig derefter i Bauder
under Navn af Anti-Mormoner for at drive dem ud af Staten,

og tvinge dem til at forlade deres Gaarde, deres Hjem og det kost-

bare Tempel, de havde oprejst. I denne Hensigt bevæbnede Anti-
Mormonerne sig, forskaffede sig Kanoner og Krigsfornodenheder, og
marscherede mod Nauvoo i den Hensigt at angribe og uddrive Fol-

ket af Byen. Mormonernes Stilling tildrog sig Borgernes Opmærk-
somhed i andre Stater, men da Staten Illinois selv Intet gjorde for

deres Beskyttelse, men tværtimod snarere tillod, at disse Voldsgjeruin-

ger udovedes imod dem, saa blev det antaget, at deres Tænkemaade
var saa slet og deres Moralitet saa uren, at det retfærdiggjorde den
Beslutning at uddrive dem for at soge sig en anden Hjemstavn.
Mormonerne forsvarede sig og deres Hjem saa godt de kunde, men
tilsidst, da de overvældedes af Antallet, havde Staten imod sig, den
offentlige Mening at kæmpe imod og ingen Hjælp eller Beskyttelse,

sagde de: „Vi ville gaa;" og de gik ud i Orkeu, idet de efterlode



192 KIRKENS HISTORIE.

nogle faa Venner til at drage Omsorg for deres Ejendomme, deres

Gaarde og deres Tempel — for at sælge alt med stor Opofrelse.

Mænd, Kvinder og Born, Nogle tilfods, Andre i Vogne, medforende

Resten af deres Husgeraad, forlode deres Hjem og rejste ud i Orken.

En Del af dem forenede sig med Armeen, som skulde til Kali-

fornien, og en anden Afdeling drog mod Vest fra Mississippi-Floden.

Saaledes bleve 12 til 15,000 Personer uddrevne fra deres Hjem, fra

Velvære og Velstand, for at ligge ved Bredderne af usunde Floder,

eller bekæmpe de vilde Indianere paa Vestens umaadelige Sletter.

Det fremgaar nu af troværdige Personers Vidnesbyrd — fra dem,

som ere fortrolig bekjendte med Mormonerne og have noje iagttaget

deres Sæder og Skikke, at der er gjort megen Uret mod disse ulyk-

kelige Folks Karakter, der ere blevne saaledes behandlede, foruret-

tede og forladte af en mægtig Stat, der var forpligtet til at be-

skytte dem. Den afdcide Kaptejn Allen af de Forenede Staters

Dragoner, der havde en Afdeling paa 500 Mand under sin Kom-
mando, betegner dem ikke alene som uforfærdede og patriotiske,

gode og trofaste, men beskriver dem tillige som „beundringsvær-

dig rene og uforkastelige i deres moralske Opforsel, nojsomme, vind-

skibelige og selvfornægtende, udvisende stort Heltemod i Udholdelsen

af Lidelser, der var selv den ædleste, kristne Karakter værdig."

En Korrespondent til ,,United States Gazette", en værdig og san-

dru Mand, som har rejst og levet iblandt dem, erklærer, at „Fa-

miliedyder, Kyskhed, Hengivenhed og Aanden af forenede Bestræ-

belser for at fremme huslig Lykke, udgjore absolute Kjendetegn ved

dette forskudte Folk, tilligemed Maadeholdenhed,.Taalmodighed, Virk-

somhed, Nojsomhed, Energi og Standhaftighed. Dersom dette er saa-

ledes, ere Ord utilstræiikelige til at betegne den uhyre Uretfærdig-

hed og Grusomhed, der er bleven udovet imod dem i Staten Illi-

nois. Der kan vel gjores nogle Undskyldninger for Gothernes og

Vandalernes personlige og religiose Voldsomheder, eller de morkere

Tidsaldres Grusomheder og Forfolgelser, men at i disse oplyste Tider,

i et Land med Love og frie Institutioner, hvor den storste Frihed

tilsikres enhver Borger — at her, et Samfund af 12 til 15,000 Men-

nesker, uden nogen retmæssig bevist lovstridig Forbrydelse, ved

Vaabenmagt skulde uddrives fra deres Hjem og Ejendomme som Land-

flygtige, uden at Statens stærke Arm er bleven udrakt til deres Be-

skyttelse, er en Plet paa vore Annaler og vort Land som et Hele,

hvilken vi frygte det vil tage Aar til at udvaske. Vi finde Intet i

Lighed hermed i hele vort Lands Historie. Men Fortællingen ender

ikke hermed. Tumult, Drukkenskab og Forbrydelse udmærkede Anti-

Mormoneroes Sejr. En Bande samvittighedslose Mænd bemægtigede

sig Mormonernes Ejendom, satte sig i Besiddelse af deres Gaarde og
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vanhelligede deres Tempel, medens de Fattige og de Syge, Oldinge

og Born bleve drevne ud i Skovene halv forhungi-ede, og det hus-

lige og borgerlige Livs Beskyttere bleve mishandlede og under-

trykkede.

Dersom de sidste Beretninger om deres Karakter og Forholde
ere sande, da er Staten Illinois baade af dens Ære og Loven for-

pligtet til at gjeniudsætte dem i deres Ejendomme og Hjem, og
den lovgivende Forsamling bor for Retfærdighedens og Menneske-
lighedens, samt for Statens Æres cg Landets Forfatnings Skyld be-

fale Guvernoren at udstede en Proklamation til Mormonerne, ind-

bydende dem til at vende tilbage til deres Hjem, og tilbyde dem
at ville indestaa for deres Sikkerhed imod ethvert Forsog paa at

forurette og besvære dem. De befinde sig nu, formedelst Statens

Uretfærdighed, 'i Orken, doeude af Huu,rer og Sygdom — et Bytte
for vilde Indianere og Rovdyr. Mange ligge paa den blotte Jord
nær ved Nauvoo, medens Rovere ere i Besiddelse af deres Ejen-

domme. Lad Illinois skride til at utlfore noget Godt i' denne Ret-
ning, iorend den offentlige Mening overalt forener sig i at forlange

Gjeuoprejsning til Mormonerne for Fortiden og Sikkerhed for Frem-
tiden."

Under Opholdet i AVinter Q larters havde Præsident Young
den 17de Februar 1847 en meget interessant Diora, som han foi-

talte Brodrene. Han dromte, at han gik hen for at se Profeten
Joseph, og da han kom til ham, saa' han aldeles naturlig ud.

Han syntes paa den Tid at sidde i en Stol. Præsident Young greb
hans hojre Haand og kyssede ham mange Gange, hvorefter han sagde
til ham

:

,, Hvorfor kunne vi ikke være sammen, som vi plejede at være?
Du har været borte fra os en lang Tid; vi træuge til dit Sel-

skab, og holde ikke af at være adskilte fra Dig.'^

Joseph rejste sig fra sin Stol, saa' paa ham med sit sædvan-
lige alvorli^re, udtryksfulde og behagelige Aasyn, og sagde: „Det
er alt ret."

Præd lent. Young gjentog, at han holdt ikke af at være ad-
skilt fra ham. Joseph sagde:

„Det er ak ret. Vi kunne ikko være sammen endnu ; vi ville

være det om en kort Tid; men Du kommer til at være uden mig
i nogen Tid ; siden ville vi være sammen igjen."

Præsident Young opdagede nu, at der var et Rækværk imellem
ham og Joseph. Denne stod ved Vinduet, og sydvest for ham var
det meget lyst, men Præsident Young var i Tusmorke og nord for
ham var det moget morkt. Præsident Young sagde:

,,Du kjender Brodrene meget godt, bedre end jeg; thi Du har
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oprejst dem og bragt Præstedornraet til os. De have en stor Læng-

sel efter at komme til at forstaa Loven om Adoption eller Be-

8 gliugsprincipet, saa at dersom Du skulde have noget Raad at

give mig, vil jeg være meget glad ved at modtage det."

Joseph traadte henimod ham, saa' alvorligt, dog tilfreds, paa

ham og sagde

:

,,Sig Brodrene, at de maa være ydmyge og trofaste, saa de

kunne være visse paa at beholde Herrens Aand, da vil denne lede

dtm frem til det Rette. Værer omhyggelige og vender Eder ikke

liort fra den stille og s;igte Rost; den vil lærs dem, hvad de skulle

gjoie og hvor de skulle gaa, og vil frembringe Rigets Frugter. Sig

Biodrene, at de stedse mua holde deres Hjærter aabne fur Belærelse,

eaa at naar den Helligaand kommer til dem, deres Hjærter da kunne

være rede til at modtage den. De kunne skjelne %iiellem Herrens

<g alle andre Aander — den vil hviske Fred og Glæde til deres

f^jæle; den vil borttage Ondskab, Had, Strid og alt Ondt fra deres

Iljærier, og deres hele Begjær vil være til at gjore Godt, fremfore

R't færdighed og opbygge Guds Rige. Sig Bnidrene, at dersom de

yiile folge Herrens Aand, ville de gaa dcu relte Vej. Vær vis paa

Ht sige Brodiene, at de maa bevare Herrens Aand iblandt sig, og

dersom de gjore dette, ville de være ligesom de bleve organiserede af

vor Fader i Himmelen, forend de indkom i denne Verden. Vor Fa-

der i Himmelen organiserede Menneskeslægten, men de ere nu alle

uorganiserede og i stor Forvirring.''
'

Joseph viste da Præsident Young, hvorledes Menneskeslægten var

i Begyndelsen, Han saa', hvor naar Præstedommet var blevet bort-

taget, og hvorledes det skulde blive sammensat, saa der kunde blive

en fuldkommen Kjæde fra Adam og ned til hans fjærneste Efterslægt.

Joseph sagde atter til ham : ,,Sig til Folket, at det maa drage

Omsorg for at bevare Herrens Aand og folge den, og den vil lede

dtm til det Rette."

En saadan Drom var meget trostende for Præsident Young og

belærende for Folket. Deraf kunne vi lære, hvor betydningsfuldt det

er at bevare Herrens Aand. Intet Menneske eller Folk kan trive?

og have Lykke og Velvære, uden at have den til Vejleder.
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ATTENDE KAPITEL.

Wm. H. Folsoin og Rodney Swazey mishandles.—Forberedelse for Pionerer-

nes Afrejse.—Biskop Millers Frafald.—Reuhen Hedlocks Bedrageri i Eng-
land.—Pionerernes Organisation, Rejse j^jennem Orken og lykkelige An-
komst til Store Saltsodal.—Salt Lake City opmaales og grnndliPgges.—

Pionererne forny deres Pagt ved Daab.—Tilbagerejsen til Winter Qnar-
ters.—Anlæggelsen af Kanesville i Iowa.— Kirkens Ff.rste Præsidentskab

omorganiseres.

Omtrent ved deuue Tid uaaede den Efterretuing til Winter Quar-
ter?, at Pobelen nær ved Farmington (i Iowa) havde hængt Broder
William H. Folsoni. De dræbte ham ikke aldeles, men hans Venner
havde me.'en Vanskelighed ved at bringe ham til Live. De ophængte
ligeledes Broder Roduey Swazey ved Hælene i omtrent fem Minutter.

Sex andre Brodre bleve ogsaa hængte af dem. Paa deuue xMaade

bleve de Hellige behuudlede i nævnte Egu, efter at de vare blevne
Uflj.igne fra deres Hjem og af Pobelen berovede Alt, hvad de ejede

i Nauvoo.

Ved Forberedelserne til at gaa med Pionerkorapagniet fra Win-
ter Quarters til det store Basin traf Præsident Young og hans Brodre
alle nodvendige Forsigtighedsregler for de tilbageblivende Helliges

Sikkerhed og gode Bestyrelse, medens Pionererne foretoge denne Tur.
jMange Raad bleve givne desangaaende samt om andre Ting, og For-
holdsregler bleve tagne til at bygge Palisader rundt om Winter Quar-
ters og til at faa Folket til at arbejde i Forening. De Huse, der

laa udenfor Palisadeliuien, bleve flyttede indenfor, og Alt, hvad der
kunde giiire?, blev gjort for at sikre Folket mod Indianernes Angreb.
Dt^, der boede i Kjældere, bleve raadede til at bygge Huse ovenfor

Jorden, som de kunde bo i om Sommeren, saa at Sygdom kunde blive

forhindret. Der blev ligeledes givet Anvisninger med Hensyn til Byg-
ningerne, for at Beboernes Sundhed og Bekvemmelighed derved kunde
foioges. Præsident Young gav Authoriteterue gode Raad angaaende
deres Forhold overfor Indianerne. Han forbod strængelig den Uskik,

der saa almindelig blev begaaet af andre Samfund, som bosatte sig i

Indianerlandet, nemlig at nedskyde Indianerne for hvilken som helst

Forseelse, de gjorde sig skyldige i, og han raadede Brodrene til at

undgaa at opmuntre og nære fjendtlige og bloJtorstige Folelser. Der
blev ligeledes truffet Foranstaltninger til at drage Omsorg for de Fat-

tige og Batall ion-Brodrenes Familier. Brod rene, der vare gaaede til
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Punca, anmodedes om at flytte til Winter Quarters saa snart som

muligt og nedlægge Foraars?æd.

Biskop Miller, som havde været Leder for Kompagniet til Punca,

befandt sig allerede i Winter Quarters. Han havde i nogen Tid ladet

sig beherske af en Aand, der ikke var af Gud, og hans Sind var

indhyllet i Morke. Medens der blev gjort Forberedelser til at lade

Pionererne gaa mod Vest, tilkjendegav han i et Mode af de tolv

Apostle og andre Ældster sine Planer om Kirkens Forflytning til

Texas, til Landet beliggende imellem Floderne Neuces og Rio Grande.

Det var det bedste Land, mente han, at Kirken kunde emigrere til.

Lyman Wight var allerede i Texas, hvor til han var gaaet fra Nau-

voo, idet han havde medtaget dem, som vilde underkaste sig hans

Ledelse. Millers Anskuelse gik i samme Retning. Præsident Young
underrettede Miller om, at hans Ideer vare vilde og sværmeriske, at

naar de Hellige flyttede fra Winter Quarters vilde de gaa til det

store Basin, hvor de snart vilde opnaa en saadan Styrke og Magt, at

de let kunde byde Pobelen Trods; men dette havde kun ringe Virk-

ning paa Miller. Han forlod kort efter Winter Quarters sammen
med sin Familie og nogle faa Andre, over hvem hau havde Indfly-

delse, og rejste til Texas, hvor han sluttede sig til Lyman Wight.

Her boede han i nogen Tid, indtil han og Lyman Wight bleve uenige;

ban flyttede da mod Nord igien, sluttede sig til Strang og do !e som

Apostat.

Den 5te April 1847 flyttede Broder Heber C. Kimball omtrent

fire Mile ud fra Winter Quarters med sex af sine Vogne med For-

spænd, hvilke han havde bestemt til at skulle udgjore en Del af Ud-

rustningen for Pionerkompaguiet, der skulde udsendes for at finde

et Sted i det fjærne Vest, hvor de Hellige kunde h) i Fred og Sik-

kerhed. Den næste Dag afholdtes der Generalkonference i Winter

Quarters, og den 7de brod Præsident Young op og sluttede sig til Lejren,

der da var beliggende omtrent ti Mile vest for Winter Quarters. Da
Pionerkompaguiet var dannet, talte det 143 Mænd med 73 Vogne.

Soster Clara D. Young, Præsident Youngs Hustru , SiJster Ellen S.

Kimball, Broder Heber C Kimballs Hustru, og Soster Harriet P.

Young, Broder Lorenzo D. Youngs Hustru, ledsagede deres Mænd,
og vare de eneste Sostre i Lejren.

Pionerernes Lejr blev organiseret paa militærisk Vis. Obersterne

Stephen Markham og A. P. Rockwood bleve udvalgte til Anforere

for Hundreder. Tarlton Lewis, James Case, Addison Everett, John

Pack og Shadrach Roundy giordes til Kaptejner for Halvtreds. Der
blev ligeledes beskikket Kaptejner for hver Ti.

Efter at Pionerernes L<^jr var dannet og de havJe rejst til Elk-

horn Floden, omtrent 20 Mile vest for Winter Quarters, ankom Æld-
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sterne Parley P. Pratt og John Taylor til sidstnævnte Sted fra Eng-

land. Da Præsident Young og de Tolv tik Underretning om disse

Brodres Ankomst, vendte de tilbage til "Winter Qaarters og huldt

Kaad med dem. Den foregaaende Sommer i Juli Maaned, medens

Israels Lejr laa ved Council Bluffs, vare Orson Hyde, Parley P.

Pratt og John Taylor blevue udvalgte til at gaa til England paa

Mission. En Ældste ved Xavn Reubeu Hedlock præsiderede den

Gang over den britiske Mission. Efter hans Anvisning og under hans

Vejledning oprettedes og organiseredes det saakaldte Fællesskabs Sel-

skab (Joint Stock Company), hvis Formaal, efter Hedlocks Opgi-

velse, skulde være Tilvejebringelsen af Midler lil de fattige Helliges

Emigration. De velsignede Resultater, som dette Fond vilde medfore,

udmaledes i det mest glodende Sprog. Alle Æ'.dsterne i Missionen

forlangtes til at prædike i denne Institutions Interesse ; og de, som

ikke fcilte til at giore dette, betragtedes næsten som svage i Troen.

De Hellige opfordredes i det mest opflammende Sprug til at bidrage

rigelig af deres Midler lil hint Fond. Mange af Folket, der havde

god Tillid til Æidsterne, samlede alle de Midler, de kunde undvære,

og indskode dem efter Opfordring. Da Efterretningen om Hedlocks

Foretagender naaede Præsident Young og de Tolv, folte de sig over-

beviste om, at Sagerne vare i en slet Tilstand og trængte til Under-

sogelse og Forbedring. Aabeubaringens Aand, som var i dem, kund-

gjorde dem, at Hedlock og de, som arbejdede sam:neu med ham som

hans Raadgivere, vare i Overtræ ielse. Æidsterne Hyde, Pratt og

Taylor bleve derfor kaldede lil ojeblikkelig at drage afsted til Eng-

land ; og de naaede der til foren 1 Hedlock og Thomas Ward, der var

Redaktor af „Millenuial Star'' og Præsident for det omtalte Selskab,

eller nogen af de forskjellige Authoriteter vidste det mindste om deres

Ankomst. De forefandt Missionen i en slet Forfatning. Fællesskabs-

auliggender paancdtes Folket af Missionspræddenten og prædikedes

i Stedet for Evangeliet. De trofaste Ældster, som arbejdede der,

græmmede sig over Sagernes Tilstand, men de havde ikke Myndighed

til at afhjælpe de Onder, som de beklagede. Ankomsten af disse tre

Ajjostle hilstes derfor med megen GlæJe iblandt dem, men for Hed-

lock var det en stor Overraskelse og Ærgrelse. En Undersogelse af

Selskabets Affærer bragte den Kjendsgjerniug for Dagen, at Hedlock

havde anvendt Pengene til egne personlige Interesser, og at han og

de Andre, som vare forbundne med ham, havde forbrugt en Del af

de Midler, de havde indsamlet fra Folket, og hvormed de havde lovet

at udiore saa vidunderlige Ting for de Helliges Udfrielse. Det blev

snart bekj*^udt, at Hedlock var i Overtrædelse i andre Retninger, og

kort efter Apostlenes Ankomst forlod han Liverpool og begav sig til

London ; i Virkeligheden lob han bort, og de sidste Efterretninger, vi
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have om ham, lyde paa, at han endnu lever der, sandsynligvis for fuld

af Skam til nogensinde at vende tilbage til sit eget Land, eller be-

soge sin Hustru eller sine Born, som han havde forladt. De tre

Apostles Arbejde i England kronedes med lykkelige Frugter. Fæl-

lesskabs Selskabets Virksomhed tilendebragtes. De Penge, der vare

tilovers, som ikke vare blevne forodte eller bortodslede, bleve tilbage-

givne dem, som havde indbetalt dem, og overordentlige Anstrængel-

ser bleve gjorte for at gjenvinde Folkets Tillid, som næsten var ble-

ven aldeles tilintetgjort ved deres Ugudelighed og Utroskab, som

havde præsideret over dem. Ældsterne Pratt og Taylor vedbleve at

arbejde i Storbritannien til Januar Maaned, da de, tilligemed flere

andre Ældster, toge med et Skib til New Orleans, sejlede derefter op

ad Mississippi- og Missouri-Floderne og naaede Winter Quarters tids-

nok til at træffa Pionererne, forend de droge afsted. Ældste Orson

Hyde forblev i Storbritannien indtil den 23de Februar, da han af-

sejlede til New York, hvor fra han saa afgik til Winter Quarters.

Han overlod den britiske Mission til Ældste Orson Spencers Besty-

relse, der var bleven sendt fra Winter Quarters for at præsidere i

nævnte Land.

Broder Spencer nod et Privilegium, som kun veder%.res faa Mænd,

nemlig at læse sin egen Dodsanmeldelse, og lærte af samme, hvor hojt

han agtedes af sine Medarbejdere. Eu af hans Brodre var dod, og

paa en eller anden Maade naaede den Efterretning Liverpool, at det

var ham selv, der var dod, omtrent paa samme Tid som han forven-

tedes der til. Der var selvfolgelig stor Sorg over denne Efterretning,

og Alle beklagede Tabet af en saa værdig og god Maud. Eu Dods-

anmeldelse og Levnetsbeskrivelse skreves, og Siderne i „Millennial Star"

omgaves af en sort Sorgeramme i Anledning af hans dodelige Afgang.

Han havde den Foruojelse og Tilfredsstillelse selv at være Udgiver

af den samme Aargang af Stjernen til stor Glæde for alle haus Be-

kjendte og Guds Hellige i Landet.

Pionererne toge afsted paa eu Rejse af ligesaa stor Betydning

som nogen, der nogensinde udfortes af en Afdeling Mænd, om hvem

vi have nogen Beretning. Efter at være blevne forfulgte i de Stater

af Unionen, hvor de for havde boet, var Tiden kommen, da det var

nodveudigt at soge et Hvilested, hvor de Hellige kunde bo i Fred,

fri for Mordere, Voldsmænd og Rovere ; og dette Hjem maatte de

soge, langt bortfjærnet fra den saakaldte Civilisations Grænser. Deres

Landsmænd og Racebeslægtede vilde ikke lade dem dyrke Gud i

Overensstemmelse med deres Samvittigheds Bydende og Jesu Aaben-

bariuger. De vare derfor nodsagede til at soge den Fred og Frihed

blandt Orkenens ogBjærgenes rode Mænd, hvilken de saakaldte Kristne

havde nægtet at tillade dem. Naar Beretningen om disse Tiug bliver
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læst af fremtige Slægter, ville de forbauses over, at Mænd, sora g;.ior<le

Fordring paa at være den fromme og ydmyge Frelsers Efterfolgeie,

skulde gjore sig skyldige i eller tillade saadanne barbariske Hand-

linger, som de Hellige maatte lide under. De ville undre sig ovtr,

at Folket ikke kunde se, at de gave efter for den samme Aand, som

be-jælt'de Joderue, der forfulgte og korsfæstede Guds Son ; og i Sær-

deleshed naar de se, at saakaldte Religiousforkyndere ledede og til-

skyndede Pobeleu til at odelægge de Helliges Ejendom, at drive dtni

fra deres Hjem og myrde dem. De ville undre sig over, at de kunde

uudgaa at bemærke Ligheden imellem deres Opfdrsel og Farisæernes

og Ypperstepræsternes fordum, der forfulgte Jesus og hans Apostle.

Det er værd at lægge Mærke til, at i alle de Foriolgelser, de Hellige

have maattet gjenueingaa, have Embedsmænd, der sagde sig at lære

Guds Sons Evangelium, været de mest virksomme til at opvække Hud

og fjendske Folelser og ophidse de Folk, over hvem de have Indfly-

delse, til Voldgjerninger imod de Hellige. De ere endnu de ubarm-

hjærtigste og bitreste Fjender af Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dnges

Hellige, som findes. Uden Tvivl er der mauge gode Mænd iblandt

dem, som ere meget imod Forfolgelse og enhver Ting af den Slags;

men vi tale om dem som et Hele, og vi sige, at mange af dem ud-

vise ved deres Handlinger, at de have den samme Aand, somdeSkrit-

lærde og Farisæerne besadde i fordums Dage.

Under Ledelse af Præsident Brigham Young og hans Brodre af

de tolv Apostle afgik Pionererne for at finde en afsides Del af L;in-

det — i Klippebjærgenes Dale og Klofter — en Plads, hvor til de PJel-

lige kunde indsamles. Mange af Folket troede, at dersom de kun<le

naa et sundt Laud, hvor de kunde erholde tilstrækkelig Fode til at

opholde Livet, saa vilde de fole sig tilfredse, hvor fattigt det end

ellers maatte være. De vare trætte af Pobelhobe, de vare trætte af

at faa deres Huse brændte, deres surt erhvervede Ejendele odelagte,

deres Familiers Liv sat i Fare, og af at leve i vedvarende Ængstelse.

De vare tillige trætte af de Trusler, som uafbrudt udstedtes imod

dem, og de Sammensværgelser og Planer, der vedvarende lagdes imod

de Mænds Liv, som Gud havde udvalgt til at lede dem.

Landet imellem Klippebjærgene var den Gang kun meget lidt

kjendt. Nogle faa Personer havde rejst derigjennem, men deres Be-

skrivelser vare af en meget ubestemt og utilfreilsstillende Karakitr,

og det Lidet, de sagde om Laudet, gik ud paa, at det ikke var et

gunstigt Sted for noget storre Antal Mennesker at bosælte sig; nu-u

Præsident Young havde Jesu Kristi Aabenbaring til Sikkerhed for,

at de Hellige i hint Land vilde finde et Hvilested, hvor de skulde

vives og formeres, fri for Pobelhobe og deres Forfcilgelser. For tiu
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D6(l havde Profeten Joseph ligeledes forudsagt, at de Hellige i Klippe-

bjærgene skulde blive et stort og talrigt Folk.

Fred og Held ledsagede Kompaguiet paa sin Rejse. Ved An-

komsten til Bear River, der nu tilhorer Wyoming Territorium, fik

Præsident Young et alvorligt Anfald af Bjærgfeber og var meget syg.

Han foreslog, at Pionererne skulde fortsætte Rejsen over Bjærgene,

og saa snart de fandt en passende Egn, da at plante Kartofler og

Majs. Forslaget vedtoges, og et Avantkonipagui hastede afsted.

Ældsterne Orson Pratt og Erastus Snow rede iud i Saltsodalen den

21de Juli- De giorde et Ridt omkring i Dalen paa omtrent ti en-

gelske Mile og vendte tilbage til deres I^ejr sent paa Aftenen. Den

næste Dag betraadte Fortroppen Dalen og lejrede sig paa Hojderne

af Canyon Creek. Den 23de rejste de omtrent tre Mile og lejrede

sig paa den Plads, der nu udgjor det 3de Ward i Salt Lake City.

Samme Dag kom Præsident Young over det store Bjærg (Big Moun-
tain). Da han bsfaudt sig paa dettes Top, bad han Ældste Wilford

Woodriifi, i hvis Vogn han laa syg, om at vende denne omkring, saa

at han kunde se Saltsodalen. Lysets Aand var over ham samt hvi-

lede over Dalen, og han forstod, at her var det Sted, hvor de Hellige

vilde finde Ly og Sikkerhed. Den 24de drog han tilligemed de Bro-

dre, der vare blevne tilbage med ham, ind i Dalen. Den paafol-

gende Dag afholdtes en Forsamling, og det bemærkedes, at uagtet

mange af Kompagniet vare syge, da de droge ud fra Wiuter Quar-

ters, var der dog ikke doet Nogen paa Rejsen, ej heller var der doet

et eneste Dyr; men kun nogle Faa vare mistede ved Uagtsomhed.

Nogle af Brodrens talte om at un.lersoge Landet yderligere for at

finde den mast heldige Plads for et Settlement. Præsident Young
svarede, at han var meget villig til, at Laudet skulde undersciges,

indtil Alle vare tilfredsstillede, men han folte sig overbevist om, at

hver Gang Brodrene kom hjem fra en Expedition, vilde de komme
til det Resultat, at Saltsodalen var det badste Sted at nedsætte sig

p;ia. Det er en mærkværdig Kjendsgjerning, og viser, hvorledes Præ^

sident Young lededes af Herren, at alle paafolgende Undersogelser af

Landet have vist, at netop dette Sted var det bedste i Territoriet,

hvor de Hellige kunde have begyndt at bosætte sig. Jo nojere Lan-

det bliver bekjendt, desto tydeligere fremgaar dette. Ojeblikkelig efter

Pionerernes Ankomst til Dalen begyndte de at ploje og saae. Stedet,

hvor Staden skulde anlægges, udvalgtes, og Pladsen, hvorpaa Templet

skulde bygges, udpegedes af Piæsidenten og Raadet. Det blev lige-

ledes vedtaget at Bylodderne skulde være 20 Rods* lange og 10 Rods

brede, det vil sige 1} Akre, og at Gaderne skulde være 8 Rods brede.

Et Fort udlagdes, hvorpaa Alle begyndte at arbejde med Bygningen

* En Rod er 1*3':.^ engelsk Fod.
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af Huse og Volde, og Liv og Virksomhed herskede overalt i Lejren.

En Afdeling af Batallionen, der var bleven efterladt i New Mexiko

under Kommaudo at' Kaptejnerne James Brown, Nel^ou Higgins og

Lojtnant Wesley Willis, aukora til Lejren den 29de Juli, ledsaget af

en lille Skare Brodre, der i 184G vare rejste fra Staten Mississippi.

Modet mellem Brodrene af Batallionen og Pionererne var meget glæde-

ligt, og de forenede nu alle deres Arbejder for at danne et Settlement-

En Lovsal (Bowery) blev bygget, hvori der afholdtes Forsamlinger.

Præsident Young foreslog, at Alle, som onskede at være Sidste-Dages

Hellige, skulde gjendobes til Fornyelse af deres Pagt. Han viste selv

Exemplet hertil ved at gaa frem og lade sig dobe af Broder Htber

C. Kimball. Alle Brodrene i Lejren bleve ligeledes gjeudobte og

gjenkoufirmerede ; og det har siden været en staaeude Regel iudiil

nærværende Tid, at Alle, som komme her til fra de forskjellige Na-

tioner paa Jorden, skulle forny deres Pagter ved at lade sig gjeudobe.

Præsident Young og Raadet samt Lejrens Hovedstyrke forbltve

i Dalen indtil den 2Gde August, paa hvilken Dag de paabegyudte

deres Tilbagerejse. Den odie September modte de det torste Kom-
pagni af Familier, hvilket var afgaiet fra Winter Quarters i Juni

Maaued. Dette var Daniel Spencers Kompagni. Den næste Dag
modte de Ældste Parley P. Pratts Lejr. Den 5te modte de Kaptej-

nerne A. O. Smoats, G. B. Wallacas og C. C Richs Kompagnier.

Den 7de modte de Edvard Hunters Kompagni, med hvilket Ældste

John Taylor rejste, og den 8de modte de Kaptejn J. M. Grants Hun-
drede. Den 18de Oktober kom tre Vogne og et Antal Ryttere Pio-

nerkompaguiet imode, hvilke vare sendte fra Winter Quarters til

deres Assistance. Den oOte Oktober naaede Pionererne etter en tem-

melig austrær)gende Rejse til Eikhoru Floden. Præsidenterne Young
og Kimball udtalte deres Tilfredshed med Pionerernes Optorsel under

deres Rtjser og velsignede dem i Herrens Navn. Ved Solnedgang

ankom omtrent tyve Vogue fra Winter Quarters med Bi^kop N. K.
Whitney, John S. Fullmer, William Kay og mange Andre, medbrin-

gende Fojemidler og Sæd. Den 31te Oktober, da Kompagniet var

omtrent en Mil fra Winter Quarters, kjorte de Tolvs Vogne frem

foran de Andre, og Præsident Youug bemæikede: ,, Brodre, jeg vil

sige til Pionererne, at jeg iiusker I ville modtage min Tak lor Eders

Venlighed og Villighed til at adlyde Oidrer. Jeg er tilfreds med
Eder, I have gjort vel. Vi have udfort mere end vi forventede. Af
143 Mænd, som droge ud, og hvoraf nogle vare syge, ere alle vel.

Ikke en eneste Mand er dod ; vi have ikke mistet en Hest, Mule

eller Oxe uden formedelst Ligegyldighed. Herrens Velsignelser have

været med os. Dersom Brodreue ere tilfredse med mig og de Tolv,

ville de da tilkjendegive det ved oploftede Hænder?"
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Alles Hænder oploftedes og Præsident Young vedblev: „Jeg foler

til at velsigne Eder i Herrens, Israels Guds Navn. I ere afskedigede

og kunne gaa til Eders Hjem."

Kompagniet kjorte i Orden ind i Winter Quarters omtrent en

Time for Solnedgang. Gaderne vare opfyldte af Folk for at tage

di'm i Haanden som de j^asserede gjennem Linierne, og Pionererne

glædede sig ved atter at se deres Hu?truer, Born og Venner efter

eu FraværeL-e af sex Maaneder, i hvilken Tid de havde rejst over

to tusinde Mile, opscigt en Plads, hvor de Hellige kunde bo i Fred,

og udfort den interessanteste Mission i denne Husholdning. Efter-

som ikke en Eneste i Lejren var dod, og ingen ulykkelig Hændelse

var vederfaret Nogen, folte de alle til at prise Herren.

Præsident Young fik kuti liden Tiil til Hvile i Winter Quar-

ters. Der var meget at bestille med Hensj'n til Ordningen af de

Hellige, som ikke vare samlede til Winter Quarters samt med at

diage Omsorg for dem, som allerede vare der, og ligeledes med at

udiuste dem, som det folgi nde Aar skulde rejse til Dalen. Broder

Joliu S. FiiHmer, en af Kirkens Befuldmægtigede, som var bleven

efteiladt i Nauvoo for at opgjiire Kirkens Affærer, sælge Ejendom

osv., var kommen til Wifiter Quarters og afgav en Rapport til de

Tolv om deres Foretagender i Nauvoo. Det blev vedtaget i et

R;iad, at de Befuldmægtigede skulde samle alle de til Kirkens Af.

lær r i Nauvoo henhorende Papirer og Boger, og saa snart de havde

solgt saa mejjet af Ejendelene, som de mnligvis kunde, skulde de

samle sig til Council Bluff;. Ældste Jesse C Little, som havde rejst

med Pionererne til Dalen og tilbage igjen, blev beskikket til atter at

overtage Præsidiet over Menighederne i de ostlige Stater. Ældste

John Brown, en anden af Pionererne, blev beskikket til at arbejde i

de sydlige Stater, og mange andre Ældster bleve ogsaa kaldede til at

g:ia paa Mission. Der gjordes ligeledes Forberedelser for at forlade

Winter Quarters og anlægge et Settlement paa Ostsiden af Floden

ved Council Bluffs. Byen, som de paabegyndte, blev kaldet Kanes-

ville, til Ære for General Thomas L. Kane, men blev senere for-

andret til Council Bluffs, hvilket er Byens nuværende Navn. Grun-

den, hvorfor man rommede Winter Quarters, var, at Landet, hvorpaa

Byen var anlagt, tilhorte Indianerne, der fremdeles havde fuld Raa-

dighed derover. Regierings-Agenterne vare hele Tiden tilbojelige til

at ville tage Fordel d^raf og forstyrre de Hellige, og for at der ikke

skulde findes nogen virkelig eller indbildt Grund til Indviklinger paa

R'gjeringens Side, blev det anset for klogest at flytte til den anden

Side af Floden. Det blev vedtaget, at Biskopperne skulde have Myn-

dighed sora civile Ovrighedt personer iblandt Folket indtil Iowas Love

bleve udstrakte over det nye Settlement ved Council Bluffs. Dette
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var nodvendigt for at der kunde være Domstole til at udove Jurisdik-

tion i Tilfælde af Uenighed og Besværligheder.

Den 5te December 1847 modte de Tolv sammen til Raad i

Ældste Or-on Hydes Hus og valgte enstemmigt Brigham Young til

Præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige med Ret til

at vælge sine to Raadgivere. Præsidenten v^ilgte Heber C- Kimball

til sin forste og Broder Willard Richards til sin anden Raadgiver, og

deres Udnævnelse blev enstemmigt vedtaget. Den folgende Dag blev,

iblandt andre Forretninger, Patriark John Smith udnævnt og an-

erkjoudt som Patriark for hele Kirken. Ældste Orson Pratt blev be-

skikket til at gaa til England for at præsidere over Kirken dersteds,

og- Ældsterne Orson Hyde og E. T. Bensou sendtes paa Mission

til Osten.

Den 24de December blev en Konference af Kirken afholdt i det

nye Settlement, hvis Moder fortsattes til den 27de. Et Hojraad blev

ved denne Lejlighed valgt for Menighederne paa 0^t*iden af Floden,

og mange vigtige Forretninger udfortes. Den 27de, Konferencens

sidste Dag, stadfæstede Folket Valget af Brigham Young som Præ-

sident for hele Kirken med Brodrene Heber C. Kimball og Willard

Richards som hans Raadgivere ved et enstemmigt Votum. Fra Pro-

feten Josephs Dod og til den Tid havde de tolv Apostle virket som

Kirkens Forste Præsidentskab, men Herren havde tilkjendegivet sin

Villie angaaeude Sagen, ifolge hvilken et Forste Præsidentskab paany

blev organiseret. Det kan her være paa rette Sted ogsaa at bemærke,

at efter Præsidentskabets Ankomst til Dalen bleve fire Ældster, nem-

lig Charles C. Rich, Lorenzo Suow, Erastus Snow og Franklin D.

Richards, valgte til at indtage de ledige Pladser, som Omorganisationen

af det Fiirsie Præsidentskab havde foraarsaget i de tolv Apostles Kvo-
rum, og ligeledes til at fylde Apostaten Lymau "Wights Plads i samme
Kvorura.
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NITTENDE KAPITEL.

Et Tilbageblik over Begivenhederne i Kirken fra 1844 til 1847.—Samfundets

Tilstand i Begyndelsen af Aaret 1848.— En County Organisation udstræk-

kes over Kanesville, hvor et Postkontor oprettes.—Wliigpartiets Forslag

til de Hellige.- Emigrationen fra England til Saltsodalen paabegyndes.

—

Præsident Young, Heber C. Kimball, Amasa M. Lyman og Willard

Richards rejse til Dalen som AnfiJrere for store Kompagnier af Hellige fra

Missouri-Floden.—Adskillige Hændelser paa Rejsen gjennem Orkenen.

—

Folkets almindelige Tilstand i Dalen.

Vi have nu bragt Kirkens Historie op til Slutningen af Aaret

1847. Fra den Tid, da Profeten Jijseph og hans Broder Hyrum bleve

myrdede, havde mange Omvæltninger fundet Sted, og mange betyd-

ningsfulde Begivenheder vare hændede. De Ugudelige antoge, at de

ved Drabet af Guds Profet vilde tilintetgjore Herrens Værk, hvorfor

de efterstræbte hans Liv med stor Iver, De sogte at omsnære ham
ad Lovens Krogveje og anklagede ham for enhver tænkelig Forbry-

delse ; men i ethvert Tilfælde mislykkedes det dem aldeles at bevise

deres Beskyldninger. Naar som helst hans Sag blev lovlig behandlet,

blev han altid frikjendt og fandtes at være uskyldig. Tvivlende paa

nogensinde at kunne udfore deres Hensigter ved falske Anklager, be-

sluttede hans Fjender, eftersom de ikke kunde skade ham ved Loven,

at t;ige deres Tilflugt til Krudt og Kugler. Det lykkedes dem at

myrde ham, og vædede derved deres Hænder i uskyldigt. Blod, og

have bragt en Forbandelse over sig selv og deres Nation, som endna

vil have til at blive udsonet. Men Herrens Gjeruing stod ikke stille.

Herren oprejste en Præsident til at overtage Præsidentskabet af Kir-

ken og i Forening med hans Brodre at fortsætte deu Gjerning, hvor-

til Joseph havde lagt Grundvolden. Naar vi nu, efter henved 40 Aars

Foilob, skue tilbage paa de Arbejder, der udtortes fra Efteraaret

1844 lil Foraaret 1846, da Pionererne forlode Nauvoo, forbauses vi

over deres Storartethed. Omringede og plagede af Pobelhobe, som

brændte Husene, odelagde Agre med Sæd og''Indhegnijiger, bortdreve

Kvæget og udplyndrede Folket paa enhver mulig Maade, truede deres

Liv og i flere Tiliælde dræbte dem, vedbleve de Hellige alligevel

deres Arbejde paa Templet, Taget blev færdigt, Hundreder modtoge

deres Begavelser, og mange andre vigtige Ordinancer udfortes midt

under alle disse Vanskeligheder.
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Foruden Arbejdet paa Templet og Virksomhed i flere andre Retnin-

ger blev der tillige truffet Forberedelser til Kirkens Udvandring fra Illi-

nois. Hundreder af Vogne bleve byggede for Rejsen gjennem Orken, og

andre Forberedelser, som Folkets Fattigdom tillod, bleve trufne. Alt

dette Arbejde maatte saa at sige udfores med Riflen i den ene Haaud
og Værktojet i deu anden ; thi Pobeleu vedblev uafbrudt at angribe

og true Folket, og det var kun ved vedvarende Aarvaageuhed og ved

med nojagtig Pdapassenhed at holde Vagt at de bleve holdte Stan-

gen. Aaret 1846 anvendtes til at rejse i Orkenen og anlægge Settle-

menter ved Garden Grove, Mount Pisgah, Council Bluff-s og Winter
Qiiarters. Det var et vigtigt Aar med Hensyu til at vænne Folket

til Lejrlivet og gjore dem bekjendte med de Arbejder, der vare uod-

vendige ved deres Nedsættelse i Utahs Bjæi-ge. I dette Aar blev lige-

ledes Batallionen forlangt af Regjeringen, og de tapre Mænd, som
udgjorde dette Korps, tilbode frivilligt at gaa til Kalifornien og at,

om nodveudigt gjordes, kæmpe for deres Land. De gjorde dette med
den Forstaaelse, at Kirkens timelige Frelse krævede det af dem. Det
var nod vendigt at modarbejde det Had, der paa visse Steder næredes
mod de Sidste-Dages Hellige, og Batallioneus frivillige Dannelse var
den bedste Maade, hvorpaa dette kunde ske. Præsident Youno- paa-

virkedes til at love dem, at hvis de gjorde deres Pligt, skulde det

ikke blive nodveudigt fur nogen af dem at gaa i Slag, o«- at iuwen

af dem skulde miste Livet i Kamp mod Fjenden, hvilket Alt blev
bogstavelig opfyldt.

Aaret 1847 vil altid blive erindret i Kirkens Historie som et af
de betydningsfuldeste; thi i dette Aar var det, at Pionererne, under
Præsident Youngs Ledelse og den Almægtiges Forelse, afrejste fra

Winter Quarters, undersogte de vestlige O.keuer, naaede deu store

Saltsodal, saaede Sæd og vendte tilbage til Winter Quarters, efter at

have tilendebragt en Rejse, hvis Folger ville være uden Lige i Histo-

rien. Det var ligeledes i Lobet af dette Aar, at store Kompagnier
af de Helliges Familier fulgte i Pionerernes Fodspor, rejste over Slet-

terne og toge Ophold i Dalen. Dette Aar var ligeledes mærkværdigt
derved, at i December Maaued blev Kirkens Forste Præsidentskab
atter organiseret med eu Præsident og to Raadgivere.

Naar fremtidige Slægter læse om det Værk, der fra 1844 til 1847
udfortes af de Sidste-Dages Hellige, ville de forbauses ; thi Gud viste

Jordens Indbyggere, at hans Værk ikke beroede paa eller var afhæn-
gig af selv ham, som han havde udvalgt til at være Kirkens Grund-
lægger i de sidste Dage. Han viste ligeledes Jordens Indbyggere sin

store Magt ved at udfore saa store Ting ved det ubetydelige og fat-

tige Folk, som ouskede at gjore hans Villie. Ingensiude trivedes

Kirken bedre end efter Mordet paa Joseph. Det gamle Ordsprog,
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„at Martyrernes Blod er Kirkens Sæd", bekræftedes hor. Joseph var

dod med Hensyn til dette Liv, men han levede i Aaudeverdenen og

var uden Tvivl der, ligesom her, behjælpelig med at fremrulle Zions

Sag. Guds Kirke blev flyttet fra dens Fjenders Midte til et Land,

hvor deu havde rigelig Plads til at udvide sig og blive stærk og

mægtig, uden Indblanding fra nogen Magt. Missionærernes Arbejde

i Udlandet blev ligeledes kronet med rigelige Frugter, og Værket

skred fremad med storre Hurtighed end nogensinde tidligere.

Aaret 1848 begyndte gunstigt for Folket i Lejren ved Winter

Quarterir. Sygdom var ikke saa almindelig som den foregaaende Vin-

ter. Et Sted var blevet fundet i Bjærgene, hvor til de Hellige kunde

samles. Dette var en stor Trost for dem. Siden Februar 1846

havde de vandrt't om uden noget Hjem. De havde standset paa

mange Steder, men de vidste, at de kun vare midlertidige Opholds-

steder. Landet, hvori de skulde forblive og opbygge Zion, var langt

borte; m-^n nu vare deres Ojnstæudigheder bedre og mere opmun-

trende. Da Folkets Foruojelser og Adspredelser vare meget begræn-

sede og ringe, oprettedes der en Danseskole af Hyrum Gates, hvilken

bidrog meget til at opmuntre Menigheden i Lobet af Viutermaane-

deiue. Israels Lejrs Hovedkvarter var endnu i Winter Quarters,

hvor folgende af de t(jlv Apostle fandtes tilligemed Præsident Young

ved Aarets Begyndelse : Heber C. Kimball, Orson Pratt, Wilford

Woodruff, George A. Smith og Willard Richards. Orson Hyde var

paa den anden Side af Floden; Parley P. Pratt og John Taylor vare

i Saltsodaleu ; de vare flyttede der til med den Del af Kirken, der

havde fulgt Pionererne; Amasa Lyman og Ezra T. Benson vare paa

Vejen lil de cistiige Stater paa Mission. Winter Quarters, som tid-

ligere omtalt, var paa Indianernes Land, og Regjeriugens Agent var

meget ivrig for at faa de Hellige forflyttede; men han skrev et Brev

til Præsideut Young, hvori han forbod de Hellige at flytte derts

Træhytter over Floden til Kanesville. Det var ikke mange Uger

efter at han havde gjort dette, at han skrev et andet Brev til Præ-

sident Young, hvori han bad oui Hjælp paa Pawnee-Hovdiugerues

Vegne — en Henvendelse, der heller ikke blev gjort forgjæves, thi

Præsident Young sorgede for, at de bleve rigelig forsynede med Korn

og Kjod.

I Kanesville higede Folket meget efter at faa et Postkontor op-

rettet og faa en County-Organisaiion udstrakt over det Land, de

havde optaget. Ved nogle Moder, afholdte i Januar 1848 i Iowa,

erholdt en Aiisogning til Iowas Legislatur talrige Underskrifter, og

Andrew H. Perkins og Henry W- Miller bleve valgte til Delegerede

til at frembære nævnte Ansogning. De gjorde dette og erfarede, at

Legislaturen havde truffet Foranstaltninger for denne Organisation,
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naar som helst Dommeren i Iowas 4de Jurisdistrikt skulde bestemme,

at „det almene Vel udfordrede en saadau Organisation." De besogte

derefter Dommeren, hvis Navn var Carolton, der ophoMt sig i

Iowa City, og han underrettede dem om, at han havde beskikket en

Mr. Townsend til at organisere n.'evnte Couuty. Delogatioueu fore-

stilledes for Statens Sekretær, der udtrykte et stærkt Onske ora, at

de Hellige skulde forblive i Iowa og foibedre Landet. Politikerne

otiskede meget at faa en Hovedlandevej anlagt, Broer byggede, og en

Postrute oprettet til Bekvemmelighed ibr Indbyggerne af Couuoil

Bluffs County. Whiggernes og Demokraternes Partier vare næstiu

lige i Antal i Staten, og begge syntes at være megft otuhyggeli;^e for

vort Folks Velfærd. Det var ikke vanskeligt at bemærke, hv-rforde
syntes at fole saa stor Interesse for dem. De ouskede Meinmcgivere.
og det Parti, som kunde faa „Mormonernes" Stemmer, vilde gaa af

med Sejren.

Kort efter Delegationens Besog i Iowa City, bleve to Delegere<lej

Sidney Roberts og AViusor P. Lyon, udvalgte af Staten lowa.s Central

Whig Komite til at gaa til Council Bluffs, afholde et Folkimode og

præsentere en Adresse fra Statens Whigparti. Daarlig Helbred tor-

hindrede Lyon fra at gaa, men Siilney Roberts inodie i et Folke-

mode sammen med de ledende Borgere cg f)ræseutei-e(le li;ius o;; Lyons
Kreditiver. Adressen omhandlede i en betydelig Lænj;de de Fortol-

gelser, hvormed de vare blevne overoste i Missouri »g Illinois. Ailrcv--

sen dvælede folelsesfuldt ved Demokraternes Svig og Funæhri
ved saa ofte at anmode de Hellige om Giinstbevisnin:,'er, og li<res:ia

ofte at overose dem med Haau og Forlolgtlse, fra Tid til Tid hiiove

dem borgerlig og religios Fribed og frie Mæuds uafhændelige Rettig-

heder; og da de horte, at „Loco-focoismeus" graadige Slughalse (De-

mokraterne bleve undertiden kaldte Loco-focos i hine Dagi ) vare i

Hælene paa dem og havde „begyndt en systematisk Plan tor at in.l-

vikle dem i Maskerne af deres listige Net", delegerede de Herrerne
Winsor P. Lyon og Sidney Roberts til at besoge dem og furelægge

dem Whiggernes nationale Politik samt anmode dem om deres Med-
virken

; forvissende dem om, at deres Parti forpligtede sig til ovtrlor

dem og Landet at „yde en sikker og ufravigelig Beskytttlse til Jode,

Hedning eller Kristen af ethvert Navn og Troesbekjeudelse, samt alle

Forrettigheder, retmæssigt tilhorende enhver Borger i Landet."

Den offentlige Adresse var ledsaget af et privat Brev Ira, Vel.

John M. Coleman af Stats-Exekutions Komiteen, adresseret til Præsident
Brigham Young og Andre, hvori han sagde:

„Jeg er ikke fremmed for de Vanskeligheder, I have været un-

derkastede, saavel i Missouri som i Iliinois, idet Urolighederne i Mis-

souri bleve mig meddelte af den afdode Joseph Smith for nogle Aar
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siden, medens han rejste igjennem Staten Indiana paa hans Vej til

Washington City. Eders senere Forfolgelser i Staten Illinois staa

levende i Alles Minde — et varigt Minde om Voldsomhed og Blods-

udgydelse, der vil beplette vort Land for kommende Tidsaldre og vil

med Forbauselse blive læst af kristne Nationer overalt i Verden.

Drevne, som I ere blevne, ved lovlos Voldsomhed fra to Stater i Uni-

onen, og nu vandrende fremad til et eller andet udvalgt Sted— et eller

andet afsidesliggende Tilflugtssted i det fjærne Ves-ten, hvor I kunne

gjeuindsætte E<ler selv i Besiddelse af fredelige Hjem og rolige Arner,

hvor I trygt kunne tilbede i Overensstemmelse med Eders egne Lær-

domme, hvor I kunne voxe i Kunst og Videnskab, oprette lærde In-

stitutiouer af enhver Grad fra det simple Skolehus i en Træhytte til

den stadselige Bygning, hvori de hojeste literære Værdigheder kunne

erhverves, og hvor Fred og Oveiflodighed kan krone Eders aande-

lige Arbejde.

For med Held at kunne udfore et Foretagende af denne Art,

niaa Værket paabegyndes paa en rigtig Basis, paa en sikker Grund-

vold ellers ville de samme Vanskeligheder, I have modt hidindtil,

iob'-e Eder i Klippebjiergene, eller hvor hen I end monne gaa. Dersom

I nedsætte Eder i Indianernes Laud, hvilket nodvendigvis raaa blive

Tilfældet, dersom I standse nogeusteds paa Vejen til og i Klippe-

biærijene, kunne I ikke undgaa Kolli-^ion med de Indianerstammer,

der eie det Laud, hvorpaa I nedsætte Eder. Dette vil være uund-

gaaeligt for nogtt længere Tidsrum, hvor venlige de end fra Forst-

iiino-eu af tilsyneladende ville være. Jeg taler af Erfaring desangaa-

ende, af et langt og fortroligt Kjendskab til ludianernes Karakter.

For at undgaa disse Vanskeligheder og til storre Sikkerhed lor Eders

rosværdige Foretagende, skulde det forste forberedende Skridt til en

almindelig Bevægelse efter en storre Maalestok mod Vest til hvilket

som helst givet Punkt være, at sikre sig Regjeringens Beskyttelse; og

det bedste Middel hertil vilde for de Forenede Staters Vedkommende

være at kjohe et Stykke Land af passende Udstrækning til at svare

til en Befolkning med Eders nærværende eller fremtidige Fornoden-

heder, hvilket vilde sætte Eder i Stand til med Fortrostning atter at

samle Eders Folk, at omorganisere dem i Eders sociale Samfunds-

bygning under Betryggelse af Beskyttelse mod den ViJdes Skalper-

kniv. Dette vil ske som en naturlig Selviolge, der vil fremkomme af

Kjoiiet.

Emigrationens Strora, der nu retter sig mod Klippebjærgene og

ae rige Dale, der grænse op til det stille Hav, af hvilke to tusinde

Mile nu ejes af og er i de Forenede Staters Folks Besiddelse, vilde

i ideu længe stille Eder paa den store Landevej imellem de nuværende

Stater af denne Union, der dannes af Landet nordvest for Ohio-
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Floden tilligemed Iowa og Missouri og de Stater, der ville blive dan-

nede paa den samme Breddegrad ved det stille Hav. Udvælgelsen

af og NedsættelseQ paa det Land, I have til Hensigt at rejse til,

hvilken Stilling behersker Bjærgpassene og omfatter mange andre

Fordele, kunde ikke uudlade at opmuutre Eders Folks nedbojede

Sind og opvække dem til et System af Industri og Foretagelsesdrift,

der vilde bringe dem til at voxe og blomstre med en i de vestlige

Staters Annaler ukjendt Hurtighed. Ej heller vilde Fordelene ved

saadauae Settlementer ind^kræuke sig til Eders Folk alene. Regjeric-

gen vil ikke hoste ringere Fordele af dette store Foretagende, dersom

det bliver udfort med Visdom. Ved Eders Folks Industri vilde I

være i Stand til at kunne frembringe Livstornodeuheder paa et Punkt
fjærnt fra al Sofart og andre Forsyningskilder, og derved blive til

ligesaa stor Fordel for Regjeringen som for Eder selv.

Regjeringsforraad og Forsyninger til Indianerne ville blive nod-

vendige i hin Region, hvilke ikke uden uhyre Bekostninger kunne for-

skaffes paa nogen anden Maade end fra den virksomme Landbrugers
Hænder. Paa denne Maade og formedelst Emigrationskompagnier og
Rejseselskaber til Vesten (Kalifornieu) vil der lor mange Aar frem-

byde sig et godt Marked for AI^ hvad I ikke selv have behov, hvad-

enten det er Sæd eller levende Kreaturer.

Disse Betænkninger vilde have stor Vægt hos en forstandig Re-
gjering for at fremme Eders Sag, dersom den blev rettelig iremsat;

i Særdeleshed hos en ny Regjering, der netop kommer til Magten
;

denne vilde skue fremad til det store Vestens forskjellige Interesser.

Dette bringer naturligvis det næste Præsidentvalg i L'etragtning, og

de Interesser, der for Eders Vedkommende staa paa Spil ved Ud-
faldet. At General Taylor vil blive den næste Præsident, er der næppe
nogen Tvivl om, og at I ved at anvende Eders Indflydelse til Fordel

for den gamle Helt, med Taknemmelighed ville blive erindrede af

ham, er der ingen SjDorgsmaal om, og ved at sikre Whig Senatorer

og Repræsentanter fra denne Stat Valg til Kongressen formedelst

Eders Indflydelse, vilde Eders Fordringer paa at komme i Betragt-

ning blive stillede i det mest gunstige Ly«, og kunde ikke undgaa
at sikre Eder de Fordele, Privilegier og Forrettigheder, hvortil Eders

Foretagelsesaaud saa x-etfærdigeu berettiger Eder.

Ved at undersoge Landet og anlægge Veje Tusinder af Mile

igjennem sporlose Orkener, som den civiliserede Mands Fod næppe
nogensinde havde betraadt, have I ydet Laudet og Regjeringen en

vigtig Fordel, der ikke vil blive overset eller behandlet med Lige-

gyldighed af en retfærdig og vis Regjering, en saadan, som vi have

Ret til at vente af den ædle og boj modige Helt fra Palo Alto, Resaca

de la Palma, Monterey og Buena Vista.
14
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Dollarri og Cents svinde efter min Dommeevne hen i Ubetyde-

lighed, naar de sammenlignes med de moralske og fysiske Fordele,

der ville fremgro af de fornævnte Planers Virkeliggjorelse. Der er en

ophojet Tanke og en hojtidelig Storhed fremstillet for Sindet ved Tan-

ken om Pilgrim-Fædrones Aand, der rejste Korsets Banner ved Ply-

mouth Klippen i den nye Verden for mere end to hundrede Aar siden,

hvilket Banner allerede vajer vest for Mississippi-Floden og drager

endnu fremad mod den nedgaaende Sol.

Maa de Si Iste-Dages Hellige paa deres Pionermarsch mod Vesten

medtage den sande Broderkjærlighedsaand og national Troskab ; maa
de forglemme det Forbigangne og fremtidig lægge Vind paa Ven-

skabet til Alle. Heri ligger deres Styrke, deres sande Lykke og deres

endelige Velfærd og Herlighed som et Folk."

Dette var et godt og retsindigt Brev, og det tilligemed Adressen

viser meget klart, at naar fremragende Mæud betragte de Hellige

uden Fordum, kunne de let anerkjende, at de ere et virksomt, uskyl-

digt og forfulgt Folk. Det syntes netop da at være en Gjenstaud af

særlig Interesse for Whiggerne at tale venligt om og forsone de Hel-

lige, og de bleve helt veltalende, naar de dvælede ved de Uretfær-

digheder, som disse havde maattet lide under. Uagtet det saa' noget

mistænkeligt ud for de Hellige, at Whiggerne i Iowa netop paa hin

Tid skulde blive saa dybt interesserede i deres Velfærd og lige med

Et blive varme og veltalende over deres Uddrivelse fra Missouri,

Profetens og Patriarkens, Joseph og Hyrurn Smiths Martyrdom, og

de Lidelser, de havde maattet undergaa i det Land, af hvis Frihed

der praledes saa meget, saa besluttede Folkemodet dog at besvare

Whiggernes Meddelelser. En Fortale affattedes og antoges, hvori der

fremsattes en udforlig Beretning om de Voldsomheder og Forfolgel-

ser, som de Sidste-Dages Hellige havde maattet lide under, og lige-

ledes en Resolution, erklærende, at dersom Whiggerne i Iowa vilde

lofte deres Hænder mod Himmelen og sværge ved de evige Guder,

at de vilde anvende al deres Magt for at undertrykke Pobelvælde,

Opror og Voldsomheder i hvilkeu som helst Form eller fra hvilken

som helst Kilde, noget saadant skulde opstaa innd de Sidste-Dages

Hellige og Borgerne i Iowa, endog med Opofrelse af deres Ejendom

og Liv, om det gjordes fornodent, og at en fuld Andel af Valg- og

retslig Myndighed skulde udstrækkes til de Hellige, saa vilde de Hel-

lige forpligte sig til at forene deres Valgstemmer med Whiggerne i

Iowa ved det indeværende Aars Valg og vilde staa i Forbindelse med
Whiggerne efter disses Anmodning.

I Marts blev der oprettet et Postkontor i Kanesville, og Broder

Evan M. Greene modtog Beskikkelsen som Postmester. Der opnaae-
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des ligeledes en County Orgauisation, idet Couutiet benævntes Potta-

wattamie.

Kanesville begyndte nu at blive et Sted af nogen Betydning.

Det var Hensigten at forlade Winter Q i arters om Foraaret 1848,

og dem, som ikke da kunde flytte til Dalene, gjorde Forberedelser

til at nedsætte sig paa Iowa-Siden af Missouri-Floden, og enten de

paabegyndte Agerbrug der eller paa andre Steder saa' de naturlig-

vis hen til Kanesville som Hovedkvarteret.

Ved en Konference, der afholdtes i Kanesville, bleve Ældsterne

Orson Hyde og George A. Smith valgte til at arbejde i Pottawattamie

County. Ældste Ezra T. Beusou blev senere beskikket til at arbejde

med dem. Foruden de Hellige, som vare flyttede der til efter Kir-

kens Uddrivelse fra Nauvoo, var der kommet mange fra fremmede

Lande, som, fordi de ikke havde Penge nok til at bringe dem direkte

til Dalen, trængte til et Sted paa Halvvejen, hvor de kunde standse

og gjore de nodvendige Forberedelser til at fortsætte deres Rejse. I

Maj ankom etKompagui paa et hundrede og sex og fyrretyve Hellige

fra Storbritannien, der vare blevne bragte op ad Missouri-Floden paa

Dampbaaden „31ustang", under Ledelse af Ældste Franklin D. Richards,

assisteret af Ælisterne Andrew Cahoon og S- W. Richards. Et an-

det Kompagni ankom ligeledes kort efter under Æ.dste Moses Martins

Ledelse. Tidlig i samme Maaaed ankom et Kompagni af Hellige

fra Staterne paa Dampbaadeu ,,Mandan". Efter Kirkens Uddrivelse

fra Nauvoo var de Helliges Emigration fra Europa bleven standset,

indtil der blev fundet og bestemt et Indsamlingssted. I Lobet af

denne Periode maatte de Hellige i Europa undertrykke deres Attraa

efter at samles med Guds Folk. Da derfor den almindelige Epistel

naaede dem fra Kirkens Præsidentskab, og iblandt Andet underret-

tede dem om, at der var udvalgt et Sted for Folkets Indsamliug og

Zions Opbyggelse, modtoge de Kyhederne med Glæ le, og Emigra-

tionens Strom rettedes atter mod Zion.

De Helliges Forfiilgelse og Uddrivelse af den saakaldte Civilisa-

tions Midte og deres Vaudriuger i Orkenen standsede ikke Evange-

liets Prædiken i Europa eller hindrede de Ydmyge og Oprigtige af

Hjærtet, som horte dets glade Lyd, fra at lade sig dobe. Alene i

Wales blev der under Ældste Dan Jones' Præsidium i de sidste sex

Maaneder af 1847 lagt henved syv hundrede Sjæle til Kirken ; og

paa andre Steder, hvor Ældsterne arbejdede, gav Herren dem lige-

ledes stort Held i at bringe Sjæle til ham. Ved samme Konference,

i hvilken Ældsterne Oi'son Hyde og George A. Smith beskikkedes

til at arbejde i Pottawattamie County, bleve Ældsterne Orson Pratt

og Wilford Woodruff af de tolv Apostle ligeledes beskikkede til at

gaa paa Mission, den Forste til Storbritannien og den Anden til de



212 KIRKENS HISTORIE.

(Jstlige Stater, Nova Scotla og Kanada. Foruden disse bleve flere

andre fremragende Ældster sendte paa Mission til Udlandet.

Imidlertid blev der i Winter Quarters truffet livlige Forberedel-

ser for næste Sommers Rejse over Sletterne til Dalen. Otoe-Indi-

anerne, der havde hort, at Præsident Young og de Hellige vare i

Færd med at afrejse til Bjærgeue, seudte Halvtredsinstyve til Winter

Quarters med Breve fra Agenturen for at erholde Godtgjorelse for

Benyttelsen af deres Land. Passende Foræringer bleve dem givne,

og de vendte tilbage til deres Landsbyer. Den 9Je Maj forlode to og

tyve Vogne Winter Quarters og kjorte til Elkhorn- Floden, Mode-

stedet for Organisationen af de Kompagoier, der havde isinde at gaa

til Bjærgene den Sommer. De fulgtes af Andre; og den 26de afrejste

Præsident Young fra Winter Quarters til Elkhorn. Formedelst Her-

rens Velsignelser over hans Virksomhed og gode Bestyrelse havde han

erhvervet sig betydelig Ejendom under sit Ophold i Winter Quarters,

saasom Huse, Moller og midlertidigt Hu.«geraad. Dette maatte han

forlade, hvilket var den femte Gang, hnn havde forladt Hjem og

Gods, siden han annammede Jesu Kristi Evangelium. Broder Heber

C. Kimball naaede Elkhorn-Floden den 1ste Juni med 55 Vogue i

sit Selskab. Det var med glade Folelser, at de Hellige bode Winter

Quarters Farvel. En lang og besværlig Kejse laa for dem, og Landet,

hvor til de rejste, besad ikke den Gang saadanne naturlige Fordele

for Beboelse og Opdyrkelse, som kunde gjcire det indbydende for et

Folk, der kun sogte timelig Lykke og Velfærd. Men for de Hellige

var det et tiltrækkende Laud. Gu 1 havde valgt og udpeget det som

deres Opholdssted— Stedet, hvor til han onskede dem at indsamles. Der

kunde de bo i Fred og tilbede ham, uden Nogen til at fortrædige

dem eller gjore dem bange. Der kunde de, under de mægtige Bjær-

gps Skygge, oprejse Altre, forvalte de Ordinancer, som Gud havde

aabenbaret til dem og befalet dem at udiore, udstrække deres Settle-

menter, ng være uden nogen Pobel til at true og forstyrre dem. Det

var derfor med glade Folelser, at de begave sig ud paa Sletterne for

at gjennemrejse de vilde Orkener, der strakte sig imellem Missouri-

Floden og Bjærgene.

Den 31te Maj begyndte Organisationen af Præsident Youngs

Kompagni ved Beskikkelsen af Zera Pulsipher til Kaptejn over Hun-

drede, med John Benbow og Daniel Wood som Kaptejner over Halv-

treds; ligeledes Loreuzo Snow, Kapteju over Pluudrede, og Heman

Hyde og John Stoker, Kaptejuer over Halvtreds. Den næste Dag

fortsattes endyderligere Organisationen med Beskikkelsen af William

G. Perkins som Kaptejn over Hundrede, og Eliazer Miller og John D.

Lee som Kaptejner over Halvtreds; ligeledes Allen Taylor, Kapteju

over Hundrede, og John Harvey og Daniel Garn som Kaptejner over
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Halvtreds. Isaac Morley valgtes til Præsident over Kompagniet, med
Reynolds Cahoon og William W. Major som hans Raadgivere. Horace

S. Eldredge valgtes til Marskal, n-;^ Hosea Stout til Kaptejn for Nat-

vagten. Præsident Young opholdtes som de emigrerende Kompag-
niers General-SuperintendenI, og Daniel H. Wells som hans Adjutant.

I Præsident Youngs Kompagni fandtes 1229 Sjæle, 397 Vogue, 74

Heste, 19 Muler, 1275 Oxer, 699 Koer, 184 lose Kreaturer, 411 Faar,

141 Svin, 605 Hoos, 37 Katte, 82 Hunde, 3 Geder, 10 Gæs, 2 Bi-

kuber, 8 Duer og 1 Krage; den sidste ejedes af Dommer Phelps.

Præsident Heber C Kimballs Kompagni organiseredes ved at

vælge Henry Herriman til Kaptejn over det forste Hundrede, ' og

Titus Billings og John Pack til Kipteioer over Halvtreds; senere

blev Isaac Highee beskikket til Kapteju over Halvtreds. I hans

Kompagni fandtes 662 Sjæle, 226 Vogue, 57 Heste, 25 Muler, '737

Oxer, 284 Koer, 150 lose Kreaturer, 243 Faar, 96 Svin, 299 Hous,

17 Katte, 52 Hunde, 3 Bikuber, 3 Duer, 5 Æuder og 1 Egern.

Den 29de Juni forlod AmasaM. Lyman Wiuter Quarters paa Vejen

til Elkhorn-Floden med et Kompagni paa 108 Vogne. Dr. Willaid

Richards afgik der fra med sit Kompagni den 3die Juli. Di-se Koa>-

pagiiier forenede sig i at vælge James M. Flake til Kaptejn over

Hundrede, Franklin D. Richards og James H. Rollins, Kaptejner

over Halvtreds, og Robert L. Campbell, deres Lejrs Historieskriver.

I disse Kompagnier var der 502 Hvide, 24 Negre, 169 Vogne, 50

Heste, 20 Muler, 515 Oxer, 426 Koer og lose Kreaturer, 369 Faar,

63 Svin, 5 Katte, 44 Hunde, 170 Hons, 4 Kalkuner, 7 Ænder, 5

Duer og 3 Geder.

Efter at Præsidenterne Young og Kimballs Kompagnier havde

forladt Winter Qnarters, frembod Stedet et ode Skue. En skrække-

lig Tordenstorm gik over Egnen, fulgt af en Orkan, der rev Vogn-

tagene i Stykker og hylede skrækkeligt igjennem de tomme Boliget-«

Nogle faa omstrejfende Indianere opsloge deres Bopæl i de forlaite

Huse og levede af det Kvæg, der var dodt af Mangel, og andre lig-

uende Næringsmidler, som de kunde opsamle.

Nogle Aar efter at Winter Quarters blev forladt af de Hellige,

blev der gjoit et Forsog paa at bygge en Stad der. Gader og Lod-

der bleve opmaalte og Staden kaldtes Florence. Eu Gang tænkte

Nogle for en kort Tid, at den vilde blive et Sted af Betydning. Jor-

den steg i Pris, Byggegrunde solgtes til hoje Priser, og et betydeligt

Antal gode Bygninger opfortes, men Bevægelsen dode snart hen, og

Stedet forfaldt. Det er kun sex Mile nord ior Omaha i Nebraska, og

denne By har for længe siden fuldstændig stillet Florence i Skyggen,

og tilvendt sig al den Forretning, som de, der udlagde Florence,

tæukte, at denne vilde faa. Det er interessant for dem, som kjendte
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Winter Quarters paa den Tid, da de Hellige boede der, at besoge

Stedet nu. Mange af Grundene til Huse og i Særdeleshed Kjælderne

i Hojens Side kunne endnu tydelig ses, og de gamle Linier af Gader

og Lodder kunne lettelig spores.

Ved Ancient Bluffs Ruins raddte Broder John Y. Greene, Joseph

W. Young, Rufus Allen og Isaac Burnham fra Saltsodalen Præsident

Young og hans Kompagni den 12te Juli. De overbragte flere Breve

og 18 Vogne med Forspænd for dermed at hjælpe de emigrerende

Kompagnier. Otte af disse Kjoretojer bleve sendte til. Winter Quar-

ters ved Daniel Thomas, de andre bleve brugte til at understotte

Præsident Youngs og Kimballs Kompagnier. Den ringe Hjælp fra

Dalen var en Skuffelse. Præsident Young havde med god Grund
tæukt, at Folket i Dalen vilde være i Stand til, og vilde betragte det

som en Fornojelse — idet Alle havde indgaaet den Pagt at hjælpe

hverandre, indtil alle vare indsamlede til Bjærgene — at sende Vogne
for at hjælpe de Kompagnier, der vare paa Vejen til Dalen. Han
og Brodrene bleve derfor skuffede ved at mode 18 Vogne i en daar-

lig Forfatning, de fleste trængende til Forbedring, sex af dem uden

noget Tag over og nogle endog uden Buer, og i Særdeleshed ved i et

Brev fra Dalen at underrettes om, at disse vare „alle de Kjoretojer,

de kunde undvære, som vare skikkede til at sende afsted." De havde

haabet at være i Stand til m'ed den Hjælp, de forventede fra Dalen,

at sende Vogne til Winter Quarters efter Molleredskaber, Mollesten,

Bogtrykkerpresser, Typer, Papir og en Kartemaskine; men med de

faa Vogne og Forspænd, der vare blevne dem sendte, kunde dette

ikke gjores.

Tre Dage efter at have modt disse Vogne afsendte Præsident

Young et Brev, dateret den I7de Juli, til Dalen. Det havde den

Virkning at bevæge Authoriteterne der til at gjore storre Anstrængel-

ser for at udruste Vogne og Forspænd til at sende tilbage til de

emigrerende Kompagniers Understcittelse. Hint Brev naaede Dalen

den 6te August. Den 9de sendtes der Svar, hvilket Præsident Young
erholdt den 23de August. Angaaeude Sendelse af Hjælp sagde

Brevet:

,,Saa hurtigt som det ansaas for passende sendte vi alle de Mænd,

Vogne og Oxer, som Folket troede, at det da kunde undvære, og

under de daværende Omstændigheder ansaas det for bedst at lade det

være tilstrækkeligt, indtil vi kunde hore fra Eder. Vi ere nu ivrigt

beskjæftigede med at udruste alle de Mænd, Oxer og Vogne, som vi

kunne sende, f-aa snart som muligt, og vi skulle blive ved at afsende

dem, indtil vi have sendt alle dem, vi kunne undvære, eller indtil

vi faa Besked om, at De har Kjoretojer nok."

Faa Dage efter Modtagelsen af dette Brev modte Præsident
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Young ved Sweet Water-Floden 47 Vogne og 124 Par Oxer, der

vare blevne sendte fra Dalen til Understøttelse for Kompagnierne,

under Ledelse af Brodrene Lorenzo Snow og Abraham O. Sraoot.

Det var en betimelig og meget velkommen Hjælp. Præsidenterne

Young og Kimball sendte derpaa 48 Mænd og Drenge, 59 Vogne,

121 Par Oxer og 44 Muler og Heste, under Ledelse af Allen Taylor

tilbage til Winter Quarters.

Aaret 1848 var meget tort. Vejene vare stovede, og der var knapt

om Græs. Kjoretojerne i Kompagnierne vare svært læssede, og som

Folge heraf var Rejsen langsom og kjedelig. Det tog 63 Dage med at

rejse fra Elkhorn-Floden til det sidste Overgangssted af Sweet Water;

man havde rejst gjeuuemsnitlig 12 Mile om Dagen; Kompaguierne

hvilede 22 Dage, Sondage iberegnede, for at styrke Kvæget. Tabet

af Kvæg paa Vejen var betydeligt ; og det er en Kjeudsgjerning, værd

at lægge Mærke til, at Proceutantallet af Dode iblandt Kvæget paa

Sletterne har været meget storre i Vogntog, ved hvilke der anvend-

tes Kvæg fra Staterne, end i dem, ved hvilke der anvendtes Kvæg,

som var tillagt i Utah. Vogukompagnier bleve sendte her fra i flere

Aar for at hjælpe de Fattige op. Paa Rejsen frem og tilbage har

Kvæget tilbagelagt henimod to tusinde Mile, og dog har Tabet været

meget ringe. De ere vante til den Slags Fode, der forefindes paa

Sletterne, og ville ikke æde giftige Græsarter eller drikke Alkali-Vand,

som meget af Kvæget, opfodt i Staterne, gjor.

Præsident Youngs Kompagni blev den 16de Juli delt i fire Af-

delinger for storre Bekvemmelighed paa Rejsen, og omtrent paa

samme Tid blev Broder Kimballs Kompagni delt. At rejse i smaa
Kompagnier var meget bedre for Kvæget, hvor Græs var knapt, og

tillige meget behageligere for Folkene, thi Stovet, som rejstes af et

Kompagni paa flere hundrede Vogne, var meget ubehageligt.

Da man frygtede for, at Dr. Richards' og Araasa M. Lymaus Kom-
pagni skulde have Mangel paa Trækdyr, sendte Præsidenterne Young
og Kimball Breve til dem med Expresbud, raadende dem til, dersom

de besværedes af Mangel paa Kvæg, at holde deres Kompagnier sam-

men og vedblive at bevæge sig fremad, indtil de kom vest for South

Pass, og at sende Besked om, hvorledes deres Omstændigheder vare,

og hvad Hjælp de behovede. De forventede at sende dem al den

Understottelse, de behovede, fra Dalen. Kompagnierne bagved hold-

tes vel underrettede om deres Fremskridt, som vare i Forvejen, ved

Meddelelser, som efterlodes paa Vejen. Undertiden blev der skrevet

en Kopi af Lejrjourualen og anbragt i en Kloft af et eller andet

Træ paa et fremtrædende, iojnefaldende Sied, undertiden paa en

Stang stukket i Jorden ; men naar som helst en stor BofTelpaudeskal

eller andet passende Ben fandtes paa Vejen, bleve nogle Enkeltheder



216 KIRKENS HISTORIE.

nedskrevne derpaa med Blyanter. Paa denne Maade blev megen
Underretning meddelt dem bagved ; meget faa Kuske, som havde
Blyanter, passerede nogensinde forbi gode, hvide Ben, skikkede til at

skrive paa, uden at tage dem op eller standse for at skrive Noget
paa dem. I hine Dage vare Boflerne meget talrigere paa Sletterne,,

og deres Ben laa i Overflad spredte paa Jorden.

Fortroppen af Præsident Youngs Kompagnier ankom til Salt

Lake City den 20Je September, og Kimballs nogle faa Dage senere.

I det forste Kompagni druknede en Dreng i Elkhorn-Floden, et Bara

paa 3-i Dage og en Kone paa 45 Aar dode, og to Personer fik deres

Ben brækkede. Nogle andre sraaa Hændelser indtraf ligeledes. Flere

Born dode paa Vejen. I det sidste Kompagni blev en Pige paa sex-

Aar dræbt; en Kone paa 28 Aar dode og adskillige Bom fodtes.

Folkets Helbred var udmærket god, og intet bedre Argument til

Fordel for simpel, ja endog knap L^vemaade og Bevægelse i det Frie,

kan fremfores end den gode Helbred, som de Hellige node paa

Rejsen over Sletterne i hine Aar og ved den forste Bebyggelse af

Dalene. Der var kun meget ringe Afvexliag i Fodemidler, og Ratio-

nen var lille ; Folket boede i Telte, og en god bedækket Vogn som

Soveværelse var en Luxus, som Mange ikke havde; dog var god Hel-

bred og Livskraft almindelig fremherskende.

Forspænd og Vogne sendtes tilbage under Anforsel af Jedediah

M. Grant for at uuderstotte Willard Richards' og Amasa M. Lymans
Kompagnier. Det forste af disse Kompagnier ankom til Saltsodalen

den lOde Oktober, det andet den 19.1e.

Kirkens Forste Præsidentskab blev med Glæde modtaget af Fol-

ket i Dalen. De frydede sig over Herrens vidunderlige Omsorg og

beskyttende Naade, der havde været over dem siden de forlode Illi-

nois. Herren havde velsignet dem i Orkenen, han havde opholdt

dem, udfriet dem af mange Farer, for hvilke de vare udsatte, og ledt

dem til et sikkert og sundt Tilflugtssted, langt borte fra deres tid-

ligere Forfolgere. En Fredsaand hvilede over Dalene, og efter at de

Hellige havde været mishandlede og forstyrrede af Pobelhobe, kunde

de paaskjonne den Sikkerhed, som de nu vare forundte at nyde.

Deres Erfaring lærte dem at være ydmyge. De vare ikke oploltede

over hverandre fordi den Ene var rigere end den Anden, thi de vare

næsten lige i timelige Omstændigheder, og dette bragte dem til at

fole mere lige i himmeiske Ting. Ingen kunde fole stolt fordi han

havde et bedre Hus end siu Nabo, finere Moblement, mere moderne

Klædedragt, eller en storre Mangfoldighed af Fodemidler, eller nogen

af disse Ting, af hvilke Menneskene ere tilbojelige til at fole stolte;

thi der var kun lidt Forskjel paa Huset, Moblemeutet, Klædedragten

elier Levemaaden hos Folket paa hin Tid. De vare hvad vi uu
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ville kalde meget fattige; men de vare et af Herren velsignet Folk

og vare lykkelige; die vare lydige til Raad, taalraodige og langmodige.

Deres Hjærter vare blode, og Guds Tjeneres Ord havde Indflydelse

hos dem, thi deres Erfariuger om Herrens Godhed vare for friske til

at forglemme, at der kun var Sikkerhed i fuldkommen Lydighed.

Tyveri, Drukkenskab, Banden, Retsstrid eller Kiv var næsten ukjendt

iblandt dem. Dersom der vare Misforstaaelser, bleve de med Lethed

afgjorte eller fjærnede ved Lærerne, Biskopperne eller Hojraadet.

TYVENDE KAPITEL.

V. P. Pratts Beskrivelse over Livet i Dalen.—Nybyggerne anlægge Forte og

opfore sig midlertidige Huse.—Af Mangel paa Fodemidler nodsages de til

at leve paa knappe Raiioner samt spise ,,Sego"- og Tidselrodder for at

opholde Livet.—Et Exempel paa Mangel.—Ulvene angribe Kreaturerne —
Agerjordens Indhegning og Opmaaiing.—De sorte ,,Crickets", som op-

æde en Del af Sæden, blive slugte af Maager.—Bylodderne uddeles til

Nybyggerne, der indhegne Staden og Q.ytte ud paa deres Jordlodder.

—

Agerjorden uddeles.—En Generalkonference afholdes.—Slutningsbemærk-

ninger.

Folgende Uddrag af et Brev, skrevet af Parley P. Pratt til sin

Broder Orson i England, vil give vore Læsere et klart Begreb om
Livsforholdene i Saltsodalen i 1848. Han skriver:

,,Kjære Broder Orson! Jeg har nu tilbragt omtrent et Aar paa

dette ensomme Tilflugtssted, hvor ingen civiliseret Mand har bygget

sit Hjem i de sid.ste tusinde Aar, og hvor man ikke har nydt nogen

velsignet Host i flere Tidsaldre indtil nærværende Aar. I hele dette

TidjTum har næppe nogen Nyhed om Krigens Larm, Kejserdommers

Opkom.«t og Fald, Staters og Rigers Opror eller nogen anden Slags

Beretning fra den ydre Verden iiaaet mine Oren. Det er kun faa

Dage siden, at vi horte om den Opstand og de Bevægelser, som ior

Tiden ryster Europa. Alting her er Fred og Stilhed. Ingen Ophid-

sende Valg, ingen Politiberetuinger, intet Mord og ingen Krig for-

styrrer vor lille Verden. Vort Hojraads L:)Vgivniug, en eller anden

Biskop eller kirkeli;; Embedsmands Kjendelse, en Forsamling, en

Dans, et Besog, en Undersogelsestur, Ankomsten af et eller andet

Handelskompagni eller Jagtselskab, en mexikansk Karavane, et Rejse-

selskab fra det stille Hav, Staterne, Fort Hall eller Fort Bridger, et

Indianerbesog, eller maaske en Post fra den ydre Verden en Gang

eller to om Aaret er Alt, hvad der tjener til Afvexling i vort frede-
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lige og flittige Livs Eusformighed. Ingen Politibetjents Virksomhed
har endnu været nodvendig til at beskytte os mod indre eller ydre

Fare. Vel har Trommen lydt, men det har været i Forbindelse med
Festligheder og Fornojelser, eller maaske dens militære Lyd væsentlig

har tjent til at paaminde os om, at der har været Krig iblandt

Nationerne.

O, hvilket Liv vi lever ! Det er i Sandhed Poetens Dromme,
som virkeliggjores i praktisk Liv. Her kunne vi uddanne Sindet,

forny Aanden, kraftiggjore Legemet, oplive Hjærtet og forædle Sjælen.

Her kunne vi dyrke enhver Kunst og Videnskab, som er beregnet

paa at udvidde Forstanden, værne om Legemet eller smykke og for-

skjonne vor Slægt; og her kunne vi modtage og uddele den værdi-

fulde Kundskab, som ikke er sammenblandet med det hemmelige

Babylons Virvar, men som, efter et langt og nyttigt Livs Virksom-

hed, vil berede en Mand til at indtage en Plads i Fredens Boliger,

for at bevæge sig iblandt dem, der ere rensede i Lammets Blod.

Her sukker ingen Fange i ensomme Celler; ingen Lænke eller

Baand binder Menneskets Lemmer; ingen Slave arbejder og sveder for

Intet, eller skjælver og vrider sig i ydmyg Underdanighed for at be-

hage sin herskende Medskabning. Her have alle Frihed til at gjore

ret, og Enhver, som opdages i Udovelsen af nogen slet Handling, bli-

ver advaret og irettesat.

Her ere vi tillige alle rige; thi der findes ingen virkelig Fattig-

dom, hvor Alle have Adgang til Agerjorden, Engen, Skoven, Vandet

og alle Velstandens Kilder uden Penge eller Betaling."

Det vil maaske være interessant for vore Læsere at vide lidt mere

om Tilstanden iblandt Folket, som boede i Dalen om Vinteren

1847—48. Efter Pionerernes Ankomst lagde de Grundvolden til et

Fort og opforte et Antal Huse, hvilke de efterlode til Afbenyttelse

for dem, som ankom senere. Nogle af disse Huse opfortes af Adobies,

(ubrændte Mursten), andre af runde Tommérstokke. De Adobies,

man den Gang lavede, vare længere end dem, der nu bruges ; de

vare nemlig 18 Tommer lange med tilsvarende Vidde og Tykkelse.

Dette forste Fort blev kaldet det „gamle Fort-' og var beliggende

paa det Sted, som nu er kjendt under Navn af 6te Wards aabne

Plads (Square). Da de i Pionerernes Spor folgende Kompagnier an-

kom til Dalen udvidedes Fortet mod Nord og Syd, hvilke Tilbygnin-

ger bleve kaldte det nordlige og sydlige Fort. De stode i Forbin-

delse med det gamle Fort ved Porte, og alle tre Forte havde Porte

til Ydersiden, hvor igjennem Folket gik til og fra deres Marker og

Arbejde udenfor. Husene bleve byggede tæt tilsammen med den

hojeste Mur til Ydersiden, hvilken ogsaa dannede Fortets Mur. Ta-

gene skraanede nedad indvendigt, og alle Dore og Vinduer bleve an-
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bragte paa Indersiden for at gjore Husene mere sikre i muligvis paa-

kommende Tilfælde af Angreb. Da man ikke kjendte Kliraatets Be-

skaffenhed, men antog fra Landets Udseende om Sommeren og Vinte«

ren og fra Alt, hvad man kunde se og forstaa i denne Henseende,

at det var meget tort, lavede man Hustagene temmelig flade, hvilket

havde til Folge, at Regnen og Snevandet gik igjennem Taget paa

næsten ethvert Hus, og Paraplyer kom derfor i hyppig Anvendelse,

hvor en saadan Luxusgjenstand kunde opdrives, til at beskytte dem,

som vare beskjæftigede med Madlavning, og selv i Sengene saa' man
ofte Personer liggende eller siddende under Paraplyer. Husene vare

hovedsagelig bedækkede med runde Gjærdestokke og Jord, eller Bræd-

der og Jord. Hvor Gjærdestokkene eller Brædderne vare stærke nok

blev Jordmængden paa Huset foroget for at holde Vandet ude, men

da der kun fandtes forholdsvis faa Bygninger af den Slags, bleve de

fleste Værelser prydede med Stolper eller Poster til at understotte

Taget. Lerjorden, som fandtes paa det lave Land i Nærheden af

Fortet, egnede sig særdeles godt til Gibsning paa Husenes indvendige

Side, og naar den oplostes i Vand, kunde den ogsaa bruges til Hvidt-

ning, skjondt den var ikke saa god som Kalk. Men den kunde ikke

holde sig for Regnen, hvilket nogle af Folkene, som dækkede deres

Huse dermed, bragte i Erfaring; den oplostes hurtigt og lod sig bort-

fore af Regnvandet. Til at dække Huse med var det almindelige

Jordsmon meget bedre, thi det kunde opsluge og beholde betyde-

lig Væske.

Den forste Vinter, som de Hellige tilbragte i Dalen, var mærk-

værdig mild. Der indtraf nok koldt Vejrligt to eller tre Gange, men
det varede ikke længe. Dette var meget heldigt for Nybyggerne,

hvis Fode eller Klæder vare af en saadan Beskaffenhed, at de ikke

kunde udholde meget koldt Vejr. Mange havde ingen Sko, og den

bedste og eneste Bedækning, som Saadanne kunde faa til deres Fod-

der, var „Moeassins" (ludianersko). Ogsaa deres Klæder vare om-

trent opslidte, hvisaarsag Gede-, Hjorte- og Elsdyrskind med Begjæ-

lighed eftertragtedes til at lave Klæder af, uagtet Brugen af saadanne

Dragter var alt andet end behagelige i Regn- eller Snevejr.

Fodevarerne maatte bruges med stor Sparsommelighed. Største-

parten af Folket vejede deres Mel og tilberedte og spiste en bestemt

Del hver Dag. Alle, som manglede, skulde hjælpes, og uagtet Egen-

kjærligheden gav sig tilkjeude ved enkelte Tilfælde, var det dog Uud-

tagelserne, thi Folket i Almindelighed vare kjærlige og gode mod hver-

andre samt villige til at yd^ le Fattige Hiælp efter bedste Evne.

Biskopperne Tarleton Lewis og Edward Hunter bleve beskikkede til

at vaage over de Manglendes Tarv og paase, at Ingen led Hungers-

nod. Da den fra Staterne medbragte Proviant ikke var tilstrækkelig
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til Folkets Underholdning, maatte man tage sin Tilflugt til saadanne

Rodder, som kunde tilvejebringes, og en eller to Personer bleve for-

giftede i Viutereiis Lob ved at spise vilde PastiuakroJder, men „Sego"-

og Tidselrodder, som man opgravede, betragtedes af det forhungrede

Folk som en særdeles velsmagende Spise. Om Foraaret bleve Tidsel-

toppene kogte i Stedet for Grontsager og erklærede udmærket gode.

Hveden, der medbragtes fra O^ten som en Del af Nybyggernes Ud-
styr, maledes paa en ved City Creek opfort lille Molle, der ejedes af

Broder Charles Crismon ; men da der ingen Sigte fandtes i Mollen,

maatte baade det Fine og det Grove spises tilsammen, dette var et

meget sundt Slags Mel, særdeles kraftigt og nærende, skjondt det vel

næppe vilde være tilfredsstillende for Personer med delikat Smag; men
formedelst Knapheden var det sodt og velsmagende til dem, som spiste

det i de Dage. Man har Grund til at tro, at hvis der ingen Sigter

fandtes i vore nuværende Moller, og Folket saaledes blev nodsaget til

at spise usigtet Mel, vilde Sundhedstilstanden blive meget bedre

iblandt os end den nu er. Naar Nogen ])aa hin Tid onskede en Plade

extra fine Hvedemelskager, hvilket undertiden var Tilfældet paa en

Fodselsdag, eller naar Naboerne besogte hverandre, lod Husmoderen

almindelig Melet gaa gjennem en Majssigte for at borttage en Del af

den groveste Klid, og saa var Melet endda hvad man nu vilde kalde

meget grovt.

At leve paa knappe Rationer var i Særdeleshed strængt for unge

Folk, som voxede og havde haardt legemligt Arbejde at udfore:

Efter at de havde levet i flere Maaneder, uden nogensinde at havd

Lejlighed til at faa deres Appetit helt tilfredsstillet, anstillede de ofte

Betragtninger over, hvor behageligt det vilde være en Gang at faa

Alt, hvad de kunde spise. I deres daværende forhungrede Tilstand

forekom det dem, at hvis de kunde faa Fode nok, vilde de ikke vide,

hvor naar de skulde holde op med at æde deraf. Deres Systemer,

som vare udmagrede formedelst Mangel paa Fode og ved haardt Ar-

bejde, fordrede mere Næring, men at fylde Maven en Gang tilfreds-

stillede ikke denne Krav, hvilket folgende Tildragelse vil tjene til

at bevise:

En Dreng, der nærmede sig Manddomsalderen, blev tilladt at ind-

byde nogle af sine Venner til Middagsmad paa sin Fodselsdag, der

indtraf midt om Vinteren, da Fodemanglen maaske foltes mere gjen-

nemgribende end paa nogen anden Tid af hint skjæbuesvangre Aar.

Ved dette Tilfælde og for denne ene Gang alene feftersom det var

hans Fodselsdag) skulde Fodevarerne ikke vejes eller maales, men

Alle skulde have Tilladelse til at spise saa meget de behagede. De

af vore Læsere, som have gjennemgaaet den Erfariug at leve i nogen

Tid paa afknappede Rationer, kunne med Lethed forestille sig de
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Folelser, som næredes af Drengen, der skulde hojtideligholde sin Fod-

selsdag. Han gjorde sig nemlig de skjonneste Forestillinger om,

hvorledes han vilde nyde Festen og hvor meget han vilde spise. Men

desværre opdagede han, at da han havde spist Alt, hvad han kunde,

havde han kun fortæret en ubetydelig Del mere end sine vanligs

Rationer, og det lykkedes ham slet ikke at oplægge sig noget saadant

Forraad, som han havde gjort sig Forhaabuing om. Forend han

gjorde den Erfaring vidste han ikke, at hans Mave havde indskræn-

ket sig og vant sig til det begrænsede Kvantum Fode, som den

modtog ved hvert Maaltid. Da dette dog var Tilfældet kunde den

ikke pludselig bekvemme sig til at indtage saa meget paa en Gang,

som han havde ousket. En lialv Time etter at han havde spist var

han sulten igjen, og kunde han da have nydt et andet Maaltid, vilde

han uden Tvivl have kunnet fortære ligesaa meget som han gjorde

forste Gang.

En af de vigtigste Grunde, hvorfor Tidsel toppe vare saa afholdte

om Foraaret 1848, var, at de fyldte og udviddede Maven. Mængde

er ligesaa nodvendig til Fode som Næring, hvilket vort Folk, som

levede her i de Dage, lærte at kjende. At faa Maven fyldt var en

behagelig Fornemmelse, selv om det var med Tidseltoppe. Folket

trivedes bedre ved at spise et meget mindre Kvantum Mel sammen

med en stor Del Groutsager, end ved at spise Mel alene, selv om det

extra Mel, de fortærede uden Groutsager, indeholdt mere Nærings-

stof ind disse.

Kjodet, som brugtes i Lobet af Vinteren, var i Almindelighed

meget magert. Det meste af Hornkvæget var komratt til Dalen sil-

dig paa Aaret og maatte efter Ankomsten arbejde haardt for at ^jore

Forberedelser for Vinteren, hvisaarsag de ingen Lejlighed havde til

at forbedre sig. De Kreaturer, som vtd Ankomsten bleve slupne lose

for at græsse, kunde kun holde Stand, men bleve ikke fede. Efter-

sporgslen efter Smor og Talg blev folgelig slor, og Mange folte Trang

til en eller anden Slags Fedevarer i den Grad, at deres Indvolde

smertede som om de skulde revne. Hvem der kunde faa Mælk nok,

led ikke meget i den Henseende, men Mange havde slet ingen Mælk
i Vinterens Lob, og da de blot kunde faa det allermagreste Kjod at

spise, krævede deres Natur Noget, som var federe.

Intet, der paa nogen som helst Maade kunde bidrage til Livets

Ophold, forblev ubrugt. Dersom en Oxe gik fast i et Mudderhul og

var for svag til at kunne hjælpe sig selv op, eller for medtaget til at

leve, hvis den blev trukket op, blev den strax slagtet og brugt til

Fode. I Marts Maaned 1848 kom en Mængde store, graa Ulve ned

fra Bjærgene og augrebe Kreaturerne, som græssede paa Hojlandet

mod Ost, ikke ret langt fra Fortet. Adskillige Stykker Hornkvæg
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dræbtes, og saa kuapt var det om Fodemidler, at Nybyggerne spiste

de Rester af de sonderlemmede Kreaturer, som Ulvene ikke havde

fortæret. Enkelte Personer gjorde endog Forsog paa at spise Kjodet

af K»-ager for at erfare, hvad Næringsstof der var deri, men det synes,

at hvor Forsoget en Gang gjordes, blev det ikke gjentaget.

Indtil Savraoller, som dreves ved Vandkraft, bleve byggede, maatte

Nybyggerne skjære Brædder med Haandsave, og mange af Mændene

vare hele Vinteren beskjæftigede med at save paa denne Maade. Saa

ængstelige var Folket for at værne om Tommeret, at strænge Regler

bleve antagne med Hensyn til sammes Brug, og Municipalraadet be-

stemte, at Ingen skulde bygge Huse af Tommerstokke uden Tilladelse.

Mange antoge, at Tommerforraadet var saa begrænset, at det snart

vilde blive forbrugt, og Settlementet saaledes blive udsat for en stor

Ubehagelighed; men da Præsident Ycung kom tilbage i 1848, bleve disse

Iud.skrænkninger afskaffede, og Folket fik Frihed til at hugge Tom-

mer efter eget Behag. Han havde et bedie Begreb om Skovenes Om-
fang i Bjærgene og frygtede ikke for, at Tommeret saa snart skulde

faa Ende. Mange af Salisodalens forste Nybyggere vilde blevet hqj-

ligen forbausede, dersom de i 1847 og 1848 havde kunnet set den

Mængde Brædder, som senere bleve bragte ned fra Bjærgene hvert

Aar og solgte i Salt Lake City og jjaa andre Steder. Nye vidtstræk-

kende Skove bleve bestandig bragte for Lyset, og Flere begyndte for

nogle Aar siden at gaa til den anden Yderlighed, idet de syntes at

tro, at Tommerforraadet i Bjærgene aldrig kunde blive forbrugt, hvis-

aarsag de med den storste Ubetænksomhed nedhuggede og odelagde

dette vigtige Velstands Element.

De offentlige Forsamlinger bleve om Vinteren hovedsagelig af-

holdte under aaben Himmel i Nærheden af Flagstangen i det gamle

Forts Centrum. Det milde Vejrligt gjorde dette muligt, men en Slags

Lovhytte blev senere opfort dersteds, hvori offentlige Moder der-

efter afholdtes. Aftenforsamlinger bleve ligeledes afholdte i flere af

Fortets Huse, og de forskjellige Kvorumer havde ogsaa deres regel-

mæssige Moder. Trods Knapheden af Fodemidler, Folkets daarlige

Paaklædning, deres Ud.sættelse for Vinterkulden og deres haarde Ar-

bejde, herskede der kun lidt Sygdom i Fortet, og kun faa Dodsfald

indtraf En Taknemlighedsfolelse gjorde sig derimod gjældende iblandt

de Hellige fordi Herren havde bragt dem ud fra deres Fjenders

Midte, fra Pobelvold og Overfald, til dette fredelige og sunde Land>

hvor de uforstyrret kunde bo tilsammen som en Forening af Brodre

og Sostre.

Agerdyrkningslandet blev indhegnet i en stor Mark, og Folket

raadtes til at optage Land saa nær sammen som muligt. Der droges

ligeledes Omsorg for, at Nybyggerne fik forste Ret til at vande deres
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Marker med Vandet fra Bjærgstrommene, og eu af de forste Privi-

legier, som udstedtes for Opforeisen af en Savmolle, gaves til Brodrene

Archibald og Robert Garduer ved Mill Creek paa den Betiogelse, at

Mdllens Vandforbrug ikke maatte gjore Indgreb i Agerdyrkernes Ret

til at bruge Vandet til deres Marker. Muligvis kan det være af In-

teresse til mange af vore Læsere at vide, hvilkeh Del af Dalen, der

forst blev indhegnet. Mod Nord begyndte ludheguingslinién ved en

stejl Pynt i Bakkerne tæt sonden for de varme Kilder — lidt sydost

for det nuværende Badehus — og lob i lige Retning der fra til For-

tets nordvestlige Hjorne. Den begyndte da atter ved det sydostlige

Hjorne af Fortet og gik i syd sydøstlig Retning til et vist Sted lidt

syd for Mill Creek, hvor fra den drejede mod Ost til Bakkerne eller

Foden af Bjærgene. Hele Liniens Længde var, foruden Fortets Mur,

3638 Rods eller heuitnod 12 engelske Mile. Arealet, som man optog

til Agerdyrkning, strak sig fra den nordlige Gren af City Creek— der

den Gang lob gjennem Tempelblokken og det nuværende 16de og 17de

Wards af Salt Lake City — til en Mil paa den anden Side af Mill

Creek. Paa Ostsiden begrænsedes det af Hojlandet og mod Vest af

Fortets ostlige Mur. Indenfor disse Grænser vare 5133 Akres Land
optagne til Agerdyrkning. I Begyndelsen af Marts Maaned (1848)

havde man tilsaaet 872 Akres med Vinterhvede, hvoraf meget alle-

rede var lobet op og saa' godt ud. Det ovrige indhegnede Land,

omtrent 4260 Akres, vare bestemte til Foraars- og Sommersæd. Plo-

vene bleve af og til holdte i Gang i alle Vintermaanederne, da nem-

lig Vejret var saa mildt, at der kunde plojes i det mindste en Del

af hver Maaned. Dette tjente Folket til stor Fordel med Hensyn til

Saaningen af deres Sæd. I Marts 1848 udgjorde Stadens Indbygger-

antal 1671 Sjæle, og der fandtes 423 Huse.

Et Antal Personer, iblandt hvilke vare O. P. Rockwell, E. K.

Fuller og A. A. Lathrop, forlode Dalen i November 1847 og rejste

til Kaliforuien for at opkjobe Hvede, Kder, Slagtekvæg osv. I Maj

Maaned kom de to Sidstnævnte tilbage. De kjobte 200 Koer til en

Pris af 6 Dollars pr. Ko, med hvilke de tiltraadte Tilbagerejsen fra

Kalifornien; men forend de naaede Dalen mistede de 40 Stykker, som

lobe tilbage til Kalifornien fra Mohave-Floden. Hjemrejsen varede 90

Dage. Broder O. P. Rockwell vendte tilbage til Dalen i Begyndelsen

af Juli Maaned, i Selskab med Kaptejn Davis og nogle af Mormon-
batallionens ^ledlemmer.

Naar Nybyggernes Omstændigheder og ringe Antal tages i Be-

tragtning nedlagde de om Foraaret 1848 en Mængde Sæd og forskjel-

lige Slags Planter, hvilket voxte saa godt, som kunde forventes i

nyopdyrket Jord, indtil Slutningen af Juni Maaned, da de sorte

„Crickets" (en Slags Faarekyllinger) kom ned fra Bjærgene og be-
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gyndte at fortære de spæde Planter og den gronne Sæd. De tilfojede

Hveden, Majsen og Vindruerne stor Skade, og for en kort Tid saa'

det ud til, at de ikke vilde levne det mindste af Afgroden. Mæud,

Kvinder og Born droge ud for at slaas med dem om Sæden, men med

deres storste Anstræugelse og ufortrodne Iver syntes deres Arbejde at

være aldeles forgjæves. Desuagtet vedbleve de Kampen med stor

Udholdenhed og vare i Almindelighed ved godt Mod. Naar vi nu

skue tilbage paa de Dage, kunne vi visselig ikke undlade at beundre

hine Nybyggeres Tro, Sindsrolighed og Hengivenhed til Gud. Lad

os for et Ojeblik overveje deres Stilling. De Fodevarer, som de havde

bragt med sig til Dalen, vare næsten forbrugte, og al deres ovrige

Hvede og andre Sædarter nedlagte i Jorden ; de befandt sig 1200

Mile fra noget Settlement eller Sted mod Oit, hvor de kunde erholde

Fode, og 800 Mile fra Kalifornien, medens de sorte „Crickets" opaade

Alt, hvad der var gront, og hver Dag odelagde det Eneste, hvormed

de kunde gjore &ig Haab om at opholde Livet i Lobet af det fol-

gende Aar. Hvem uden Guds Folk kunde under saadaane Omstæn-

digheder have vedligeholdt Modet og undladt at knurre eller flygte

bort fra et saa rædselsfuldt Sted? Dog, hvis nogen af disse modige

Nybyggere nærede Frygt eller Tilbojelighcd til at fortvivle og klage,

var det ikke almindelig bekjendt. De havde et urokkeligt Haab

samt stolede paa Gud om Hjælp og Befrielse; og heri bleve de ej

heller skuffede. Paa en Tid, da Udsigterne vare mest sorgelige og al

menneskelig Magt syntes frugteslos, kom pludselig en egen Slags Hav.

maager flyvende fra Saltsoen, hvilke sloge ned i store Flokke paa

Markerne, angrebe de odelæggende Insekter og slugte dem. De ved-

bleve saaledes at dræbe og spise indtil de vare fyldte, hvorpaa de

opkastede dem, de havde slugt, og aade Andre. Om Sondagen gik

Folket ikke i Marken som sædvanligt, thi de anvendte altid Sab-

baten til Gudsdyrkelse, men det blev en sand Festdag for Maa-

gerne, som fortærede „Crickets" i utallige Mængder uden at blive

forstyrrede deri af Arbejderne. Da Folket Mandag Morgen atter

gik i Marken fandt de den ene Dynge af dode „Crickets" storre end

den anden paa Kanten af Vandgrofterne, hvor ludsekterne altid

vare mest talrige og hvor Maagerne havde angrebet og slugt dem,

og derpaa kastet dem op igjen, da de vare blevne fyldte.

Dette er en kortfattet, upyntet og sandfærdig Beretning om et

Folks hojst vidunderlige Befrielse fra Hungersuod og Dod. Den

simple Fortælling om Tildragelsen er tilstrækkelig til at afgive Stof

til den dybeste Overvejelse for alle t^^nkende Mennesker. Det er

et andet Exempel paa, hvorledes Gud ofte benytter simple Midler

til Udforeisen af sine store Hensigter. I Maagernes Besog saa' de

Hellige tydeligt Herrens Haand ; til dem var det et ligesaa stort
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Mirakel som Tilfældet med Elias, da Ravnene bragte ham Fode.

Herren styrede og skærpede disse Fugles Instinkt samt ledte dem fra

det Element, hvori de plejede at finde deres Ophold, lil et Sted, hvor

de kunde være til Gavn for hans Folk og bidrage til Udforeisen af

hans Hensigter. Efter at de havde udfort deres Gjerning vendte de

tilbage lil deres naturlige Element — Vandet. Dog hvem, uden de
Hellige (roede, at Forsynets Styrelse stod i Forbindelse dermed ? Men-
neskene villo med Beredvillighed tillægge Fuglene Ære for det vid-

underlige Arbejde, de udforte, eller sige, at det var naturligt for dem
at soge Fode hvor som helst de kunde finde den, eller at det var et

særdeles heldigt Tilfælde, at Maagerne fandt og slugte Insekterne; men
anerkjeude de, at Gud sendte Fuglene eller tog nogen Interesse i

hvad de gjorde? Der findes vistnok faa Personer udenfor Jesu Kristi

Kirke af Sidste-Dages Hellige, som gjore dette. Dog ville de Vantro
og Bespottere s^ge : ,,Vis os et Mirakel, saa at vi kunne Iro. Der-
som Gud er en Gud, som udforer Mirakler i vore Dage, onske vi at

se et, og saa ville vi tro." Paa samme Tid fornægte de Guds store

Gjerninger og sige: „Vi ville ikke tro, at de ere af ham."
Mangerne irelste Afgroden, og Hveden, Majsen og andre Sæd-

arter gav et temmelig godt Udbytte, da Hosten kom. Alle vare
enige om at erklære Landet for det bedste de havde set for Hvede-
avl. Den lOde August modte Nybyggerne i Lovsaleu i Fortet for at

hojlideligholde den forste Host i Dalen. De havde en glædelig Tid
;

en udmæiket Middagsmad, bestaaende af mange for^kjellige Retter,

udelukkende tilberedte af Sæd og Frugier, som vare avlede i Dalen,
blev anrettet og spi^^t. Der var Bon og Taksigelse, Kanonskydning,
Musik, Dans og hoje Raab af Hosianna for Gud og Lammet, hvori

alle de Tilstedeværende forenede i^ig. Dans var en Fornojelso, som
man otte havde deltaget i om Vinteren forud. Ligesom Tilfældet er

enduu, bleve disse Danse altid aabaede og sluttede me<i Bon, ofr Fol-

ket dansede med en Smag og Kraft, der tydelig tilkjendegav, ;it de
vare lykkelige og taknemmelige under Omstændighederne, som om-
gave dem.

Indtil Piæ^ideut Youngs Tilbagekomst til Dalen boede Folket
liovcdsagdig i Fortene; endnu havde lugen begyndt at bygge paa
nogen af Bylodderne, iler ikke en Gang vare optagne, med Undta-
gelse af de l;:a, som Pionererne havde va.'gt. I et Mode, som afhold-

tes faa Dage efter Præsidenterne Youngs og Kimballs Ankomst, l.lcvo

de beskikkede til at uddde Eylodder/ie til Saadaiine, som foilang'.e

dem. [ gaii:me Mode blev Tilladelse ogsaa givet til at l''vgge paa
Lodderne om Efuraaret (IS-iS), men en Regel blev antagen v. d .\:'-

stcmiiing, at alle Bygninger i Staden skulde opforcs i det min-lstc 'i-

»

Fod fra ForLogct. I et senere Mode blev det vedtaget, at en Land-
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protokol skulde holdes af en Skriver, og at der skulde betales 1?

Dollar for hver Lod, nemlig en Dollar til Landmaaleren og halv-

tredsindstyve Cents til Skriveren for Protokoleriug. Præsident Young

foreslog, at man skulde bygge et Raadhus med Tiendearbejde ; lige-

ledes forelagde bau en Plan om at kaste Lod for Agerjorden, samt

at bringe Vandet fra Big Cottonwood Creek ost om den store ind-

hegnede Mark til Staden ved at grave en Kanal, der da ogsaa vilde

tjene til Indhegning paa Markernes Ostside.

Efter at Bylodderne vare blevne optagne gjorde Folket et for-

enet Forsog paa at indhegne Staden. I Stedet for at indhegne hver

enkelt Lod for sig selv, blev hvert Ward indhegnet i en stor Mark,

og de forskjellige Lodejere i et saadant Ward opforte sin Del af Ind-

hegningen. Dette gjorde Indhegningsarbejdet forholdsvis let, og det

svarede til Hensigten i flere Aar. Gaderne bleve alle holdte aabne,

men ikke til deres nuværende Bredde, thi Lodejerne dyrkede Gaderne

foran deres Ejendomme, kun efterladende tilstrækkelig Plads for Fær-

sel. Ved Enden af hver Gade, som forte ud af Wardet til Hoved-

gaderne; som lobe rundt om hvert Ward, fandtes Porte eller Ledde,

som alle Kjorende og Ridende skulde lukke omhyggeligt efter sig,

naar de passerede ud eller ind. Det blev paalagt Alle at bygge paa

deres Bylodder, da Forstaaelsen var, at de alene optoges for person-

ligt Brug. Den Regel blev i Almindelighed gjennemfort, at ingen

ugift Person skulde have nogen Lod, medmindre han var en af Pio-

nererne ; dersom han havde til Hensigt at gifte sig og bygge, kunde

han faa en Lod, men ellers ikke. I Tidens Lob faldt disse Regler

tildels bort, men den Aand, som besjælede Præsident Young og Pio-

nererne, havde Modarbej 'teisen af al Slags Landmonopol til Hensigt,

og de onskede ikke, at Nogen skulde optage mere Land end man

kunde bruge og forbedre. Agerjorden blev opmaalt og uddelt i smaa

Lodder, for at Alle kunde laa en passende Del og lugen erholde No-

get til at spekulere med. Gjennemforelsen af denne Regel havde til

Folge, at Staden blev ordentlig tæt bebygget og Grundvolden lagt til

et vel ordnet borgerligt Samfund.

Virkniugen af denne vise Fremgangsmaade kan spores i Dag

overalt i Utah Territorium. Der findes ikke et Laud paa hele Jor-

den, hvor Jordejendommene ere mere ligelig fordelte iblandt Befolk-

ningen end netop her. Alle have Lejlighed til at kunne sikre sig

Hjem og den nødvendige Agerjord til deres Familiers Ophold og Be-

kvemmelighed. Der findes meget Faa, som besidde store Jordejen-

domme i Territoriet, og kuu yderst faa (hvis der virkelig er Nogen),

som have optaget Land til Hinder for den fattige Emigrant, der

kommer her til langvejs fra, eller med den Beslutning at ville sælge

det til Nykommere for en hoj Pris. Præsident Youngs og de andre
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ledende Mæads Hensigt var at frelse og gavne da Hellige, og Præ-

sident Young onskede helst, at Brodrene skulde vælge deres Jord-

lodder forend han valgte sin, og da han omsider gjorde sit Valg syn-

tes Mange, at han optog det mindst onskværdige Sted i hele Staden.

Dersom Præsident Young, de tolv Apostle og de andre Pionerer

havde brugt den Fremgangsmaade, som i Almindelighed udmærker
Verdens Born, vilde de have valgt de bedste Steder til sig selv og

optaget tilstrækkeligt Land til at de, eftersom Landet blev opfyldt

med Indbyggere, kunde have solgt Jorderne til Andre, og derved er-

hvervet sig Rigdom. Men Pionererne nedlode sig ikke til at gjore

noget Saadant; de vare tilfredse med at dele lige med dem, som
fulgte i deres Spor, og vilde ikke optage mere Land end de absolut

behovede. Det var under Paavirkningen af saadanne frisindede og

uegennyttige Fdlelser, at Utah Territorium forst blev bebygget, og

dette blev til stor Fordel for dem, som senere ankom her til, da de

uden stor Vanskelighed bleve i Stand til at kunne sikre sig egne

Landejendomme og Hjem.

Det Agerdyrkniugsland, som laa Staden nærmest, blev opmaalt i

fem Akre Lodder. Dette blev gjort for at imodekomme Haandvær-
kere og Andre, som vilde bo i Staden. Næst til disse smaa Lodder

udlagdts andre med lOAkres i hver, og dernæst fyrretyve og firsinds-

tyve Akre Lodder, hvorpaa Agerdyrkerne kunde bygge og bo. Alle

disse bleve, for Sikkerheds og forelobig Bekvemmeligheds Skyld, ind-

hegnede med et fælles Hegn, hvoraf hver Jordejer byggede et vist

Stykke i Forhold til det Antal Akres, han havde i Marken. Hegnet

skulde opfores paa en saadan Maade, at det kunde blive tilfredsstil-

lende for visse Mænd, som bleve beskikkede til at inspicere og antage

samme, naar det blev færdigt.

Præsident Young skrev i et Brev til Ældsterne Hyde, Smith og

Benson i Pottawattamie, at det ikke kunde anses for nodvendigt, at

Brodrene skulde bringe mere Brodkorn der fra end hvad de behovede

for deres Rejse, eftersom de i Dalen allerede bosatte Hellige sand-

synligvis vilde avle Tilstrækkeligt til dem selv og Nykommerne. Men
i Stedet for Brodkorn skulde de bringe Kraravarer, Klæder, Urte-

kram, Dyr, Fugle og alle Slags Sæd, samt Nodder, Træer, Buske og

forskjellige Slags Blomsterfro til at plante.

Den 8de Oktober 1848 afholdtes en Generalkonference i Great

Salt Lake City, i hvilken Præsident Brigham Young ved enstemmigt

Votum anerkjendtes og opholdtes som Præsident for Kirken med
Heber C Kimball og Willard Richards som sine Raadgivere. John
Smith opholdtes som Patriark, Charles C. Rich som Præsident for

Staven med John Young og Erastus Suow som haus Raadgivere.

Orsou Hyde, Parley P. Pratt, Lyman Wight, Wilford Woodruff,
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John Taylor, George A. Smith, Amasa M. Lyman og Ezra T. Beu-

son blevs opholdte som Medlemmer af de tolv Apostles Raad, og

J;)seph Young, Levi W. Hancock, Zera Pulsipher, Albert P. Rock-

wood. Henry Herriinan, Jedediah M. Grant og Benjamin L. Clapp

som forste Præsidenter over de Halvfjerds. Newel K. Whitney op-

holdtes som præsiderende Biskop. I denne Konference holdt Piæsi-

dent Young en Tale angaaende det hellige Præstedommes Orden,

hvori han paaviste Nodvendigheden af, at der skulde være et Forste

Præsidentskab over Kirken, „thi," sagde han, „Gud har aabenbaret

til mig, at vi vilde forfejle Maalet, hvis vi ikke organiserede et Forste

Præsidentskab."

Der kunde endnu være Meget at skrive om de Helliges tidligere

Liv i Klippebjærgene, om hvorledes de Aar efter Aar udviddede

deres Grænser og anlagde Settlementer i de omliggoude Dale samt

bragte det ene Stykke Land efter det andet under Kulturens Om-
raade, hvorledes de kæmpede med Indianere, Græshopper, „Crickets",

Torke og andre Ubehageligheder, medens de bestandig maatte leve

paa knappe Rationer og manglede endog de uodvendige Klæder, og

hvorledes de senere hen bleve besværede af slette og karakterloso

Embedsmænd, som Forbundsregjeringen sendte her til for at indtage

de hojeste politiske Stillinger i Territoriet; men vi have allerede over-

skredet den Grænse, som vi havde bestemt for vor nærværende Be-

skrivelse, der hovedsagelig var beregnet paa at skulle gjdre det skan-

dinaviske Publikum nærmere bekjendt med de Omstændigheder, som

paafulgte Profetens Josephs Dod samt angik de Helliges Rejser i

Orken, efter at Pobelen liavde tvunget dem til at forlade deres yn-

dige Stad og prægtige Tempel samt deres gode og hyggelige Hjem
paa Bredderne af den mægtige Yerdeusflod Mississippi. For imidler-

tid at give vore Læsere et nogenlunde fuldstændigt ludblik i hvad

der er foregaaet fra forst til sidst, ville vi slutte vore Kapitler af

Kirkens Historie med en kronologisk Fortegnelse over nogle af de

vigtigste Begivenheder i Kirken fra Joseph Smiths Dage af lil nær-

værende Tid, medens vi samtidig udtrykke vort Haab om, at der i

en nær Fremtid vil blive truffet Forholdsregler til Udgivilscn af en

fuldstændig Kirkehistorie paa Engelsk, og skulde det da være os en

sand Fornojelse at foretage en Oversættelse af saadanne Dele deraf,

som endnu ikke have været trykte paa Dansk, til Fordel for det skan-

dinaviske Folk.
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1805.

23 Decbr.—Joseph Smith blev fOdt i

Sharon, Windsor County, Vermont.

1820.

Tidlio^t om Foraaret havde Joseph
Smith sit fttrste Syn.

1S23.

Natten mellem d. 21de og 22de Septbr.
fik Joseph Smith tre Gano;e Besog
af Englen Moroni, som gav ham
megen Undervisning og fortalte ham
om de Plader, efter hvilke Mor-
mons Bog senere oversattes.

Den paafOlgende Dag gik Joseph
Smith til'Hejen Cumorah, ifClge

Englens Anvisning, og aabnede
Stenkassen, hvori Pladerne vare
forvarede, og saa" dem.

1824.

22 Septbr.—Joseph Smith besCgte
atter Hcijen Cumorah og fik Under-
visning af Englen. Han afiagde et

lignende Besilg der til paa den sam-
me Dag af de"to efterfølgende Aar.

1827.

18 Jan.—Joseph Smith blev gift med
Emma Hale.

22 Septbr.—Det himmelske Sende-
bud Moroni overleverede Pladerne
tilligemed Urim og Thummim og
Brystpladen til Joseph Smith.

I Decbr. rejste Joseph Smith paa
Grund af Forfolgelse 100 eng. Mile
mod Nord til Byen Harmonv i Penn-
sylvanien, hvor hans Svigerfader
boede. Strax efter sin Ankomst
der til begvndte han at oversætte
fra Pladerne.

1828.

Pebr.-—Martin Harris viste nogle
Skrifttegn, kopierede efter Plader-
ne, tilligemed sammes Oversættelse
til Professor Anthonog Doktor Mit-
chell i New York.

1829.

5 April.—Joseph Smith saa' Oliver
Cowdery forste Gang. I)en 7de be-
gyndte han at oversætte Mormons
Bog med Oliver Cowdery som
Skriver.

15 Maj.—Joseph Smith og Oliver

Cowdery bleve ordinerede til det

aaronske Præstedomme afJohannes
den Dober; de dObte ogsaa hin-

anden ifelge hans Befaling.

Juni.—Joseph Smith fiytted'-^.'il Fay-
ette i Staten New York "/ yg Op-
hold hos Peter Whitmer, nwr han
derpaa fortsatte Oversættelsesarbej-
det. I samme Maaned bleve Hyrum
Smith, David Whitmer og Peter
Whitmer jun. doble.

I Juni eller Juli forevistes Pladerne til

tre \'idner af en Engel. Noget se-

nere bleve de viste til de otte Vid-
ner af Joseph Smith.

Omtient paa samme Tid bleve Joseph
Smith og Oliver Cowdery ordine-

rede til det melkisedekske Præste-

domme af Peter, Jakob og Johannes.

1830.

I Begyndelsen af Aaret udkom den
tOrste Udgave af Mormons Bog.
Den blev Trykt hos E. B. Grandin i

Palmyra, New York.

6 April.—Jesu Kristi Kirke af Sidste-

Dages Hellige blev organiseret i

Peter Whitmer Hus i Fayette, New
York, med sex Medlemmer, nemlig

Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hy-
rum Smith, Peter Whitmer jun.,

Samuel H. Smith og David Whit-
mer. Ældster ordineredes, Sakra-
mentet uddeltes og Haandspaalæg-
gelse for Annammelsen af den Hel-
ligaands Gave foretoges for forste

Gang i denne Uddeling.

II April.— Oliver Cowdery holdt den
fOrste oflfentlige Prædiken om Evan-
geliets Principer, som blev holdt i

•denne Uddeling.
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I samme Maaned skete det forste Mi-
rakel ved Guds Kraft i Colesville,

Broom County, New York.

I Juni.-- Kirken, der nu talle omtrent
30 Medlemmer, afholdt sin fOrste

Konference i Fayette. I samme
Maaned blev et betydeligt Antal
dobt i Colesville, og Joseph Smith
blev to Gange arresteret ifOlge

falske Angivelser, men blev atter

I6s!adt.

1 Septbr.—Kirkens anden Konferen-
ce, som varede i tre Dage, tog sin

Begyndelse i Fayette.

Oktbr.—Oliver Cowdery, Parley P.
Pratt, ZibaPelerson og Peter Whit-
mer jun. bleve kaldede ved Aaben-
baring til at gaa som de forste Mis-
sionærer til Lamaniterne. Paa de-
res Rejse gjennem Ohio oprettede
de en stor Menighed i Kirtland og
dObte iblandt Andre ogsaa Sidney
Rigdon.

Decbr.—Joseph Smith blev besOgt af
Sidnev Rigdon og Edward Par-
tridgt?^:ra Kirtland.

1831.

2 Jan.—Kirken afholdt sin tredie Kon-
ference i Fayette.

Febr,—Joseph Smith ankom tillige-

med sin P^amilie til Kirtland, Ohio.
Omtrent paa samme Tid ankom Oli-
ver Cowdery og hans BrOdre til

Jackson County, Missouri, og be-
gyndte en Mission iblandt Lamani-
terne paa Grænsen.

8 Marts —John VVhitmer blev ved
Aabenbaring kaldet til at være Kir-
kens Historieskriver. Paa den Tid
begyndte de Hellige fra New York
og omliggende Grene at indsamles
til Kirtland.

6 Juni.—Kirken, som nu talte 2000
Medlemmer, afholdt sin fjerde Kon-
ference i Kirtland, ved hvilken Lej-
lighed flere af BrOdrene bleve ud-
valgte ved Aabenbaring og ordine-
rede til Hejpræster.

19 Juni.—Joseph Smith tilligemed
Flere forlod Kirtland og rejste til

Independence
, Jackson County,

Missouri, hvor de ankom omtrent
midt i Juli. Kort efter aabenbarede
Herren for Joseph Smith Beliggen-
heden af de Helliges Arveland og
hvor det nve Jerusalem skulde
bygges.

2 Aug. Det forste Tommer lagdes til

et Hus i Kaw Distrikt (Township),

12 eng. Mile vest for Independence,
hvilket var Begyndelsen til Zions
Opbyggelse. Zions Land blev ved
Bttn af Sidney Rigdon helliget og
indviet til de Helliges Indsamling.

3 Aug.—Tempelpladsen, lidt vest for

Independence, blev indviet i Nær-
værelse af otte Mænd.

4 Aug.—Kirken afholdt sin femte Kon-
ference eller sin fOrste Konference
i Zion. De Hellige begyndte fra

den Tid af at indsamles til Jackson
County.

9 Aug.—Joseph Smith tilligemed flere

af Bredrene rejste fra Independence
til Kirtland, hvor de ankom d. 27de
s. M.

1 2 Septbr.—Joseph Smith flyttede med
sin Familie til Hiram, Portage Coun-
ty, 30 eng. Mile fra Kirtland, hvor
han fortsatte Oversættelsen af Bi-

belen.

II Oktbr.— I en Konference, afholdt

i Hiram, Ohio, bleve Ældsterne
underviste om den gamle Maade at

afholde Forsamlinger paa.

1832.

25 Marts.—Joseph Smith og Sidney
Rigdon bleve frygtelig mishandlede
af en Pobelhob i Hiram, Ohio.

2 April.—Joseph Smith forlod Hiram
og tiltraadte sin anden Rejse til

Independence, Missouri, hvor han
indtraf d. 24de.

14 April.—Brigham Young blev debt
af Ældste Eliazer Miller.

26 April.— I et Generalraad, afholdt '

Independence, anerkjendtes Joseph
Smith som Præsident for Over-
præ-stedomraet, ifolge en tidligere

Ordination i en Konference af Hej-
præster, Ældster og Medlemmer,
afholdt i Amherst, Ohio, d. 25de
Jan. 1832. I

I Maj.— I et Raad, afholdt i Indepen-
dence, blev det vedtaget at lade

3000 Expl. af Befalingernes Bog
trykke.

6 Maj.—Ledsaget af BrOdrene Rigdon
og Whitney tiltraadte Joseph Smith
sin Tilbagerejse og ankom til Kirt-

land, Ohio, i Juni.

Juni.—Det fdrste Numer af ,,The
Evening and Morning Star", Kir-

kens forste Maanedsskrift, udgaves
af Menigheden i Independence.
Samtidig og i Forbindelse dermed
begyndtes Udgivelsen af en Avis,
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kaldet ,,The Upper Missouri Ad-
vertizet'".

25 Decbr.—Josepil Smith profeterede
om Borgerkrigen i de Forenede Sta-
ter, som fandi Sted 28 Aar senere.

1833-

2 Febr.—Joseph Smiih fuldendteOver-
sættelsen at det nye Testamente.

27 Febr.—Aabenbaringen kaldet Vis-
domsordet blev given.

18 Marts.—Kirkens FOrste Præsident-
skab blev organiseret, idet Joseph
Smiih iftSige en Aabenbaring, given
d. 8de s. M., ordinerede :5idney
Rigdon og F. G. Williams til sine

Raadgivere. Ved samme Lejlighed
saa' tiere af Brodrene Frelseren og
mange Engle i et .Syn.

6 April.—Omtrent 80 Embedsmænd
og Medlemmer af Kirken forsam-
lede sig ved Færgestedet over Big
Blue l-loden, nær ved Jackson
Countys \'estgrænse, Missouri, og
hojiideligholdt Kirkens Fcidselsdag
for forste Gang.

2 Juli.—Joseph Smith fuldendte Over-
sættelsen af Bibelen.

20 Juli.—Bogtrykkeriet i Indepen-
dence, Missouri, blev nedrevet af en
PObelhob, der ogsaa tjærede, fjæ-
rede og piskede riere af BrCdrene.
Orson Pratt prædikede samme Dag
i Patten, Kanada, hvilket antages at

være den fOrste Prædiken, som no-
gen af de Sidste-Dages Helliges
Ældster har holdt i Kanada.

23 Juli.—De Hellige i Jackson Coun-
ty, Missouri, indgik en Overens-
komst med PObelen om at ville for-

lade Countiet. Samme Dag lagdes
Hjornestenen til Herrens Hus i

Kirtland.

1 1 Septbr.—Kirkens Authoriteter ved-
tog at oprette et Bogtrykkeri i Kirt-
land, Ohio, Di-skop Partridge aner-
kjendtes som Kirkens Overhoved i

Missouri.

S Oktbr.—Ældsterne W. W. Phelps
og Orson Hyde forelagde Missouris
Guvernor en AnsOgning fra de Hel-
lige i Jackson County, der bade om
Beskyttelse mod Pttbelen.

31 Oktbr.—Forfolgelserne begyndte
paany med fordoblet Raseri mod de
Hellige i Jackson County.

4 Novbr.—En Træfning fandt Sted
mellem en Afdeling Hellige og PO-
belen. En Mand ved Navn Barber
af de Helliges Parti samt to af Pd-

.
belen dræbtes, og Flere saaredes
paa begge Sider.

5 Novbr.—Oberst Pitcher, PCbelens
Befalingsmand, fik ved falske Lof-
ter BrOdrene i Jackson County til

at opgive deres \'aaben, hvorefter
de Hellige, omtrent 1200 i Antal,
uden Baimhjærlighed uddreves af
Countiet.

I3 0ktbi.—En mærkværdig Meteor-
regn fandt Sted, hvilken opmuntrede
de uddrevne Hellige, men indjoge
deres Forfølgere Skræk. De Heste
af de riygtende Hellige fandt mid-
lertidige Hjem i Clay County, hvor
Befolkningen modtog dem'med en
vis Grad af Venlighed.

Decbr.—Forfolgelsen rasede mod de
Hellige, som efter Uddrivelsen af
Jackson, vare Hygtede til Van Bu-
ren County.

18 Decbr.—Bogtrykkeriet i Kirtland
blev indviet og Udgivelsen af ,,The
Eveningand Morning Star" begynd-
tes paany. Samme Dag blev Jo-
seph Smith sen. ordineret til Pa-
triark.

31 Decbr.—Wilford Woodruff blev
debt.

1834.

17 Febr.—Kirkens ffirste HOjraad, be-
staaende af tre Præsidenier (Joseph
Smith, Sidney Rigdon og F. G.
Williams) og 12 Medlemmer, blev
organiseret i Kirtland, Ohio.

26 Febr.—Joseph Smith begyndte i-

folge Aabenbaring at samle' Frivil-

lige til at gaa til Missouri for at paa-
skynde Zions Forlosning.

I Maj.—Over 20 Mand med fire Ba-
gagevogne forlode Kirtland for at

rejse til Missouri, De toge til New
Portage, hvor de ventede indtil det
dvrige af Kompagniet ankom.

3 Maj.— 1 en Konference af Ældster,
afholdt i Kirtland, blev Menigheden
forste Gang benævnet Jesu Kristi

Kirke af Sidste-Dages Hellige.

5 Maj.—Joseph Smith forlod Kirtland
med de Ovrige af Kompagniet, der i

Kirkens Historie er bekjendt under
Navn af Zions Lejr,

7 Maj. —Zions Lejr blev tildels organi-

seret; Kompagniet bestod af over

150 Mand med 20 Bagagevogne.

4 og 5 Juni.—Zions Lejr gik over Mis-
sissippi-Floden ind i Missouri.

8 Juni.—Et Kompagni Frivillige under
Hvrum Smith og Lvman VVight for-
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enede sig med Lejren, som derefter

talte 205 Mand med 25 Vogne.

19 Juni.—Zions Lejr passerede igien-

nem Richmond og slog Lejr ved
Fishing River. En Pfibelhob, som
havde organiseret sig for at ville

edelægge Lejren, blev adsplittet ved
et fryteligt Uvejr.

23 Juni.—Lejren ankom til Omegnen
afLibertj-, Clay County. Paa den
Tid udbred dér Kolera i Lejren;
den rasede frygtelig i fire Dage og
13 af Brodrene dCde. I

3 Juli.—Hejpræsterne i Missouri for- I

samledes i Clay County ogorgani-
j

serede et Hejraad.

9 Juli.—Joseph Smith begav sig paa
|

Tilbagerejsen til Kirtland, hvor han
|

indtraf sidst i Maaneden.

Oktbr.—Detforste Numeraf,,TheLat-
ter-day Saints' Messenger and Ad-
vocate" udgaves i Kirtland, efter at

Udgivelsen af „The Evening and
Morning Star" var standset.

29 Novbr.—Joseph Smith og Oliver

Covvdery gjorde Pagt med Herren
om at ville give Tiende, hvilket var
Begyndelsen til Tiendelovens Ind-

ferelse iblandt de Sidste-Dages
Hellige.

1835.

14 Febr.— I et Mode, som afholdtes i

Kirtland. bleve 12 Apostle valgte,

nemlig Thomas B. Marsh, David
W. Patten, Brigham Young, Heber
C. Kimball, Orson Hyde, William
E. McLellin, Parley P. Pratt, Luke
Johnson, William Smith, Orson
Pratt, John F. Boynton og Lyman
E. Johnson.

28 Febr.—Organisationen af del fOrste

Kvorum af Halvfjerds paabegynd-
tes i Kirtland.

3 Maj.—De tolv Apostle begave sig

paa deres fiirste Mission fra Kirt-

land.

3 Juli.—Michael H. Chandler ankom
til Kirtland med tire ^egyptiske Mu-
mier og to eller tiere Papyrusruller,
bedækkede med hieroglytiske Fi-

gurer og Skrifttegn, som nogle af de
Hellige senere kjobte. Joseph Smith
oversatte nogle af Karaktererne paa
Rullerne og opdagede, at en af dem
indeholdt Abrahams og en anden
Joseph af Ægyptens Optegnelser.

i7Aug. -I en stor Forsamling, af-

holdt i Kirtland, blev Befalingernes
Bog anerkjendt som en Rettesnor
for de Helliges Tro og Levnet.

14 Septbr.—Oliver Cowdery blev be-
skikket til Kirkeregistrator og
Emma Smith til at gjcire et Udvalg
af Salmer til de Helliges Brug.

1836.

16 Jan.— I et Raad af de tolv Apostle
sagde Joseph Smith: ,,De Tolv ere
ikke underordnede nogenAnden end
det Ferste Præsidentskab.*-** Og
hvor jeg ikke er, der er intet Forste
Præsidentskab over de Tolv."

21 Jan.—Kirkens Authoriteter forsam-
ledes i Kirtland i Templets Skole-
værelse, hvor de salvede og ordine-
rede hverandre, og for mange op-
lodes Himmelens Syner. Englene
administrerede til Bredrene, og Hu-
set var fyldt af Guds Herlighed.

27 Marts.—Herrens Hus i Kirtland
blev indviet.

-9 og 30 Marts.—Ordinancen Fod-
tvætning blev foretaget i Herrens
Hus (Kirtlands Tempel).

3 April.—Frelseren, Moses, Elias og
Profeten Elias aabenbarede sig for

Joseph Smith og Oliver Cowdery i

Kirtlands Tempel.

I Slutningen af Aaret flyttede de Hel-
lige fra Clay County, Missouri, ina

i Caldwell County, som den Gang
var næsten aldeles ubeboet. Her
anlagde de Staden Far West. Apo-
stasiens Aand begyndte at gribe

dybt om sig i Kirtland.

1837-

I Juni.—Omtrent paa den Tid bleve

Heber C. Kimball og Orson Hyde
beskikkede til at gaa paa Mission
til England — Kirkens forste uden-
landske Mission. Den 12te s. IVL

blev Willard Richards kaldet til at

ledsage dem.

13 Juni.- Ældsterne Kimball, Hyde,
Richards og Joseph Fielding begave
sig paa Rejsen fra Kirtland til

England.

1 Juli.—Ældsterne Kimball, Hyde,
Richards, Joseph Fielding, John
Goodson, Isaac Russell og John
Snider afsejlede fra New York med
Handelsskibet ,,Garrick", og d.

20de s. M. ankom de til Liverpool.

3 juli.— Grunden blev brudt til et

Tempel i Far West, Missouri, hvil-

ket imidlertid ikke blev opfort paa
Grund af Forfelgelsen.

23 Juli.—Evangeliets Fylde blevfOrste

Gang prædiket i England (i V^el.

James Fieldings Kirke i Preston).
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27 Juli.—Joseph Smith blev besværet
med en ondskabsfuld Rettergang i

Painsville, Ohio.

30 Juli.—Den forste Daabshandling,
udfort ved guddommelig Myndig-
hed, blev forrettet i Ens^land, idet

ni Personer bleve dttbte i Floden
Ribble, tæt ved Preston.

4 Aug —Den Helligaands Gave blev

meddelt ved Haandspaalæggelse
forste Gang i England (i Walker-
fold, Chaidgley).

20 Septbr.—Omtrent paa den Tid blev

jjThe \'oice of Warning'" (Advar-
selsrOsten) udgivet af P. P. Pratt i

New York.

27 Septbr.—Joseph Smith og Sidney
Rigdon forlode Kirtland for at op-
rette Indsamlingssteder for de Hel-
lige, samt for at bes5ge Menighe-
den i Missouri, hvor til de ankom i

Slutningen af Oktober.

Oktbr.— I denne Maaned udkom det
fCrste Nr. af ,,The Elders Journal",
redigeret af Joseph Smith i Kirt-

land, i Stedet for ,, Messenger and
Advocate", som havde opliort at

udkomme.
10 Decbr.—Omtrent paa den Tid kom
Joseph Smith tilbage til Kirtland.
Strax derefter blev Bogtrykkeriet i

Kirtland odelagt ved Ild, hvorved
Udgivelsen af ,.The Elders Jour-
nal" standsedes. I LObet af denne
Maaned fandt et storre Frafald Sted
i Kirken.

22 Decbr.—.Apostel Brigham Young
maatte forlade Kirtland paa Grund
af Forfjlgelse.

25 Decbr.—De Sidste-Dages Hellige
j

afholdt deres forste Konference i
|

Preston, England. Kirken der i
|

Landet talte den Gang omtrent 1000 1

Medlemmer. I

1S38.
I

12 Jan.'—Joseph Smith og Sidney Rig-
don llygtede fra Kirtland for at und-
gaa PObelens Raseri, og den 14de
Marts ankom de tilligemed deres
Familier til Far West, Missouri.

12 og 13 April.—Oliver Cowdery, Da-
vid Whitmer og Lyman E. Johnson
bleve udelukkede af Kirken. Luke
Johnson, \Vm. E. McLellin og John
F. Boynton bleve afskaarne omtrent
paa samme Tid.

20 April.—Ældsterne Heber C. Kim-
ball Og Orson Hyde afsejlede fra

Liverpool paa deres Hjemrejse tii

Amerika. De ankom til New York
d. 1 2te Maj og til Kirtland d.

22de s, M.

19 Maj.—Joseph Smith tilligemed fiere

af BrOdrene besOgte Davies County
og grundlagde Adam-ondi-Ahman
paa et yndigt Sted ved Grand River,
25 IMile nord for Far West. De
Witt ved Missouri-Floden i Carroll
County, 50 Mile sydvest for Far
West, var allerede anlagt.

28 Juni.—En Stav af Zion, kaldet
Adam-ondi-Ahman, blev organise-
ret i Davies County, Missouri.

4 Juli.—Hjernestenen lagdes til Her-
rens Hus i Far West.

6 Juli.—515 Hellige udvandrede fra
Kirtland, Missouri ; de ankom den
paafClgende 4de Oktbr. til Adam-
ondi-Ahman.

8 Juli.—Aabenbaringen om Tiende
blev given. Samme Dag bleve John
Taylor, John E. Page, Wilford
Woodrutf og Willard Richards ved
Aabenbaring valgte til Apostle i

Stedet for de fire, som vare faldne.

I denne Maaned begyndte ,,The Eld-
ers Journal" paany at udkomme i

Far West.

6 Aug.—Forfølgelserne begyndte mod
de Hellige i Davies County, Mis-
souri, ved et Valgmode i Gallatin,

hvor Missourianerne vilde forbyde
de Hellige at stemme.

7 Septbr.—Joseph Smith blev forhort

af Dommer King i Davies County.

FOrst i Oktober angreb PObelen Me-
nigheden iCarroU County, Missouri

;

og d. i i te bleve de Hellige uddrevne
af De Witt. Efter haarde Lidelser
ankom de Efterlevende til Far West.

25 Oktbr.—En Træfning fandt Sted
mellem Pfibelen og de Hellige ved
Crooked River i Davies County,
hvor Apostlen David W. Patten og
Andre faldt.

Omtrent paa den Tid organiserede
Sampson Avard et Kompagni Dani-
ter, for hyilket han blev udelukt af

Kirken.

27 Oktbr.—Guvernor Boggs' Udryd-
delsesordre blev udstedt.

30 Oktbr.—Blodbadet vedHauns Mol-
ler fandt Sted; samme Dags Aften
blev Far West omringet af Pobel-
militsen; Brodrene beredte sig til

Forsvar saa godt de kunde.
31 Oktbr.—Joseph Smith, Sidney Rig-
don, P. P. Pratt, Lyman Wight og
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G. W. Robinson bleve forraadte af

Oberst Geo. M. Hinkle og gjorte

til Fanger i Fobelmilitseus Lejr.

1 Novbr.—Hyrum Smith og Amasa
M. Lyman Dleve bragte som i- anger
til Pobelens Lejr. Kt Krigsraad
holdtes, og alle Fangerne bleve
dOmte til at skydes, men frelstes ved
General Doniphans Mellemkomst.
Paa Forlangende af General Lucas
bleve Borgerne i Far West tvungne
til at udlevere deres Vaaben, hvor-

paa GuvernOrens Tropper plyn-

drede Byen, voldtoge Kvinderne og
tvang 1- olket med Bajonetspidsen
til at underskrive Dokumenter, der
paaiagde dem at bære Pøbelens
Omkostninger. Omtrent 80 Mand
toges tilfange og de v^vrige befalede

at forlade btateu.

2 Novbr.—Joseph Smith og de andre
Fanger fOrtes fra Far West til Inde-
pendence, hvor tilde ankom d. 4de.
Fra Independence bleve de faa

Dage efter transporterede til Rich-
mond, Ray County, hvor de fra d.

13de til d. '28de bleve underkastede
et Slags SkinforhOr under Forsæde
af Dommer Auslin A. King.

8 Novbr.—General Wilson satte en
Vagt omkring Adam-ondi-Ahman
og gjorde alle Mændene til Fanger,
hvorpaa der holdtes ForhCr over
dem, under Forsæde af Dommer
Austin A. King; alle bleve fri-

kjendte efter tre Dages Under-
sOgelse.

10 Novbr.-—General Wilson befalede,
at enhver,, Mormon"- Familie skulde
forlade Adam-ondi-Ahman inden 10

Dage; han gav dem Tilladelse til at

gaa til Caldwell County og opholde
sig der til Foraaret, da at torlade

Staten under Dodsstraf.

30 Novbr.-—Joseph og Hyrum Smith,
Sidney Rigdon, Lyman Wight, Ca-
leb Baidwin og Alexander McRae
bleve indsatte i Liberty Fængsel,
og Parley P. Pratt tilligemed fire

Andre bleve samtidigt indespær-
rede i Fængslet i Richmond. Alle
de andre BrCdre bleve frikjendte.

19 Decbr.—John E. Page og John
Taylor bleve ifolge Aabenbaring
ordinerede til Apostle i Far West.
Thomas B. Marsh var bleven Apo-
stat.

1839.

J4 Febr.—Brigham Young, hvis Liv
efterstræbtes af PObelen, flygtede

fra Far West til Illinois. Udvan-
dringen af de Hellige fra Missouri
iværksattes nu med hurtige Skridt;

et stttrre Antal af dem rejste til

Ouincy, Illinois, hvor Borgerne
modtoge dem venligt og afhjalp de-
res Fornodenheder.

6 April.—Joseph Smith og hans Med-
fanger bleve transporterede fra Li-

berty til Gallatin, Davies County.
hvor de atter underkastedes ForhCr.
Den 15de fortes de fra Davies
County til Boone County, men paa
Vejen lykkedes det dem den fOl-

gende Dag at undfly fra Vagten.

20 April.—De sidste Hellige forlode

Far West. Et helt Samfuid, bestaa-

ende af henimod 1 5,000 Sjæle, var
saaledes for Religionens bkyld ble-

vet uddrevet af en fri amerikansk
Stat.

22 April.—Joseph Smith ankom til

Quincy, Illinois, efter en besvær-
lig Rejse.

26 April.—En Konference afholdtes

paa Tempelpladsen i Far West af

de i Henmielighed tilbagevendte
Apostle, til Opfyldelse af en Aaben-
baring, der gaves d. 8de Juli 1S38.

Wilford Woodruff og George A.
Smith bleve ved denne Lejlighed
ordinerede til Apostle.

10 Maj.—Joseph Smith tilligemed

sin Familie ankom, til Commerce,
Hancock County, Illinois, der var

bleven valgt til et Indsamlingssted
for de Hellige og hvor Nauvoo se-

nere anlagdes.

11 Juni.—Det ffirste Hus opfortes af

de Hellige i Commerce eller

Nauvoo.

24 Juni.—Kirken kjttbte Byen Nash-
ville i Lee County, Iowa, tilligemed

hosliggende 20,000 Akres Land.

4 Juli.—Parley P. Pratt og Morris
Phelps tlygtede fra Fængslet i Co-
lumbia, Boone County, Missouri,

og ankom efter mange Lidelser til

Quincy, Illinois, nogle Dage efter.

29 Aug.—Ældsterne P. P. Pratt og
Orson Pratt begave sig paa deres
fttrste Mission lil England. Æld-
sterne John Taylor og Wilford
Woodruff vare rejste nogle Dage i

Forvejen.

18 Septbr.—Ældste Brigham Young
forlod Nauvoo paa sin forste Mis-
sion lil England, ledsaget af Heber
C. Kimball. Nogle Dage senere
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rejste Ældsterne Geo. A. Smith, R.

Hedlock og Theodore Turley til

England paa Mission.

29 Oktbr.—Joseph Smith, Sidney Rig-

don, E. Higbee og O. P. Rockwell
rejste fra Nauvoo til Washington for

som Kirkens Delegerede at frem-

lægge de Helliges Sag for For-

bundsregjeringen og soge Skades-
erstatning for dens Forurettelser.

Novbr.—Det fCrste Numer af ,,The

Times and Seasons" udkom i

Nauvoo.

28 Novbr.—Joseph Smith ankom til

Washington.

19 Decbr.—Ældsterne W. Woodruff,

John Taylor og Theodore Turley

afsejlede fra New York og ankom
til Liverpool d. 11 te Jan. 1S40.

1840.

4 Marts.—Joseph Smith kom tilbage

fra Washington til Nauvoo, efter et

forgjæves ForsSg paa at faa Gjen-
oprejsning for den Uret, som de
Hellige havde lidt i Missouri.

9 Marts.—Ældsterne Brigham Young,
Heber C. Kimball, P.P. Pratt, Or-
son Pratt, George A. Smith og R.
Hedlock afsejlede fra New York til

England; de landede i Liverpool d.

6te April.

14 April.—Willard Richards blev i et

Raad af de Tolv, afholdt i Preston,
England, ordineret til Apostel.

15 April.—Ældste Orson Hyde forlod

Nauvoo paa sin Mission til Jeru-

salem.

27 Maj.—Biskop Edward Partridge
dfide i Nauvoo. Samme Dag ud-

kom det forste Numer af ,,The Mil-

lennial Star" i Manchester, Eng-
land.

6 Juni.—Det fOrste Emigrantselskab
af europæiske Hellige afsejlede fra

Liverpool til New York, hvor det

ankom d. 20de Juli. Selskabet be-

stod af 41 Sjæle og stod under
Ledelse af Ældste John Moon.

I Begyndelsen af Juli udkom den
forste engelske Udgave af Salme-
bogen.

II Juli.—Apostel Geo. A. Smith be-

skikkede Wm. Barratt i Burslem,
England, til at gaa paa Mission til

det sydlige Australien.

27 Juli.—Apostel John Taylor afsej-

lede fra Liverpool til Irland for at

aabne Evangeliets D5r dersteds.

14 Septbr.—Patriark Joseph Smith
sen., Profetens Fader, dode i Nau-
voo.

15 Sepbr.—Apostel John Taylor og
Andre prædikede Evangeliets Fylde
forste Gang paa Oen Man.

16 Decbr.—En Lov, der gav Staden
Nauvoo Kjobstadsret, blev vedtaget

af Staten Illinois' Legislatur, men
skulde forst træde i Kraft den efter-

folgende iste Februar.

1 841.

Jan.—Den ffirste Udgave af Mormons
Bog udkom i England.

24 Jan.—Hyrum Smith blev Patriark

i Stedet for sin afdOde Fader. Wm.
Law beskikkedes til Raadgiver i det

Forste Præsidentskab i Hyrums
Sted.

30 Jan.—Joseph Smith blev i en spe-

ciel Konference, afholdt i Nauvoo,
enstemmig valgt til Kirkens time-

lige Forvalter.

I Febr.—Det forste Valg for Byraads-

medlemmer fandt Sted i Nauvoo.

4 Febr.—Nauvoolegionen blev orga-

ganiseret med Joseph Smith som
General -Lejtnant.

6 April.—Hjørnestenen til et Herrens
Tempel blev lagt i Nauvoo.

8 April.—Lyman Wight blev valgt til

Apostel i Stedet for David \V. Pat-

ten, der var falden som Martyr i

Missouri.

21 April.—Æ.ldsterne Brigham Young,
Heber C. Kimball, Orson Pratt, W.
Woodruff, John Taylor, Geo. A.
Smith og Willard Richards afsej-

lede fra Liverpool til New York,

hvor de ankom d. 20de Maj.

5 Juni,—Joseph Smith blev arresteret

paa Forlangende af Staten Missou-
ris Guvernttr. Den 9de blev han
forhort i Monmouth, Illinois, og
lOsladt næste Dag.

I Juli.—Ældsterne Young, Kimball og
Taylor ankom til Nauvoo fra deres

Mission til England.

7 Aug.—Don Carlos Smith, Joseph
Smiths yngste Broder, dode i Nau-
voo.

24 Oktbr.—Orson Hyde opsendte en

hnjtidelig BOn til Herren paa Olie-

bjærget ved Jerusalem og indviede

Landet til JCdernes Indsamling.

8 Novbr.—DCbefonten i Nauvoo Tem-
pel blev indviet, og d. 21de s. M.
blev Daab for de DOde fOiste Gang
forrettet deri.



236 KiRKEHisio '.iSK Kronologi.

1842.

17 Marts.—Kirkens fOrste „Kvinde-
lige Hjælpeforening" blev oprettet

i Xauvoo. Emma Smith, Josephs
Hustru, valgtes til Præsident,
Elizabeth X. Whitnej' og Sarah M.
Cleveland til Raadgivere, Eliza R.
Snow til Sekretær og Elvira Call
til Kasserer.

16 April.—Det ffirste Numer af „The
Wasp", et Nyhedsblad, udkom i

Nauvoo.
ig Maj.—Joseph Smith valgtes til

Borgmester i Staden Nauvoo, i

Stedet for John C. Bennett.

6 Aug.— Joseph Smith profeterede, at

de Hellige vilde blive drevne til

Klippebjærgene, hvor de skulde
blive et stort Folk.

8 Aug.—Joseph Smith blev anden
Gang arresteret paa Forlangende
af Staten Missouris GuvernOr, men
blev atter losladt ved en Habetts
corpus Skrivelse. I en længere Tid
derefter maatte han holde sig skjult
for sine Fjender.

20 Aug.—Amasa M. Lyman blev or-
dineret til Apostel.

3 Septbr.—Et andet Forsog gjordes
paa at arrestere Joseph Smith, og
dette endog uden lovlig Proces.
Hans Hus blev ransaget, men ban
undslap.

4 Decbr.—Staden Nauvoo blev ind-
delt i 10 Wards.

7 Decbr.—Orson Hyde kom tilbage
fra sin Mission til Jerusalem.

20 Decbr.—Ældste Lorenzo D. Bar-
nes dode i Bradford, England; han
var den fOrste Ældste, som d«de
paa en udenlandsk Mission.

26 Decbr.—Joseph Smith blev arre-
steret tredie Gang paa f^orlangende
af Authoriteterne i Staten .Missouri.

1843-

4 og 5 Jan.—Joseph Smith blev for-
hort og frikjendt af Authoriteterne
i Springfield, Illinois.

7 Febr.— P. P. Pratt kom hjem til

Nauvoo fra sin Mission til England.
6 April.— I en Konference, som af-

holdtes i Kirtlands Tempel, blev
det bestemt, at alle de Hellige
skulde forlade dette Sted og flytte

til Xauvoo.

3 Maj.—Det fcirste Xumer af „The
Nauvoo Neighbour" udkom i Ste-
det for ,,The Wasp", der samtidig
ophorte at udkomme.

26 Maj.—Joseph Smith gav Hyrum
Smith, B. Young, H. C. Kimball
og Andre deres Begavelser og
Undervisninger om PræsledOmmet
samt den ny og evige Pagt.

I Juni.—Ældsterne A. Pratt, B. F.
Grouard, K. F. Hanks og N. Ro-
gers afrejste paa deres Mission til

SelskabsOerne.

23 Juni.—Joseph Smith blev arreste-
ret og brutalt behandlet af Sherif
Joseph H. Reynolds fra Jackson
County og Konstabel Harmon T.
Wilson i Nærheden af Dixon, Illi-

nois, men blev ved Borgernes Mel-
lemkomst i Dixon frelst fra at blive
bortfort til Missouri.

24 Juni.—HjCrnestenen til Frimurer-
templet i Xauvoo lagdes.

25 Juni.—Xyhederne om Josephs Ar-
restation naaede Nauvoo, hvor fra

et stort Antal BrOdre strax begave
sig paa Rejse ad forskjellige Veje
for at komme ham tilhjælp. Et Par
Dage senere traf en Del af disse
sammen med ham og ledsagede
ham derpaa til Xauvoo, hvor til

hele Selskabet ankom d. 30te.

I Juli.—Joseph blev forhort og fri-

kjendt af Municipalretten i Nauvoo.
12 Juli.—Aabenbaringen omcelestialt
Ægteskab blev skreven.

Omtrent midt i Xovbr. aabnedes et

Hotel i Nauvoo kaldet „The Nau-
voo Mansion."

25 Decbr.—O. P. Rockwell ankom til

Nauvoo, efter omtrent et Aars
Fængsel i Missouri, i hvilken Tid
han, uden at være domfældt, led de
skrækkeligste Lidelser.

1844.

29 Jan.—Et politisk Mode afholdtes
i Nauvoo, i hvilket Joseph Smith
udnævntes til Kandidat for de For-
enede Staters næste Præsidentvalg.
Strax derefter rejste mange af Æld-
sterne ud i forskjellige Dele af Lan-
det for at holde politiske Taler til

Gunst for ham.

18 April.—William Law, Josephs
Raadgiver, blev tilligemed flere tid-

ligere fremragende Mænd udeluk-
ket af Kirken.

7 Juni.—Det fOrste og eneste Numer
af Smudsbladet ,,The Nauvoo Ex-
positor" udkom.

10 Juni.—,,Expositors" Trykkeri blev
edelagt af Stadens Authoriteter,
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idet man erklærede Bladet for et

,,Nuisance".

12 Juni.—Joseph Smith blev arreste-

ret i Nauvoo, som Folge af,,Expo-
sitors" Odelæggelse, og blev samme
Dag forhort og frikjendt af Munici-
palretten i Nauvoo. Dagen efter

bleve de andre Medlemmer af By-
raadet arresterede paa samme Be-

:

skyldning-; de bleve ligeledes for-

hOrte og hæderlig frikjendte.

17 Juni.—Joseph Smith og Nauvoo
Byraadsmedlemmer bleve atter

tagne i ForhOr af Fredsdommer Da-
niel H. Wells paa samme Beskyld-
ning, men bleve atter frikjendte.

18 Juni.—Da Pebelen var i Færd med
at ville angribe Nauvoo, erklærede '

Joseph Smith, i Egenskab af sin

Stilling som Borgmester, Staden
^

Nauvoo i Belejringstilstand. Samme 1

Dags Eftermiddag holdt Joseph
sin sidste offentlige Tale.

22 Juni.—Sildig om Aftenen toge Jo- !

seph og Hyrum Smith samt Wil-
\

lard Richards over Mississippi-Flo- i

den til Iowa i den Hensigt at rejse

mod Vesten for at undslippe deres
Fjender, men vendte den folgende
Dag tilbage til Nauvoo.

24 Juni.—Joseph og Hyrum Smith
ledsaget af 17 andre Brddre rejste

til Carthage for at underkaste sig

endnu et ForhOr, ifttlge Guvernø-
rens Forlangende og under Lofte
om Beskyttelse mod Pøbelvold.

25 Juni.—Joseph Smith og de andre
Bredre overgave sig frivilligt i Kon-
stabelens Hænder, men etter et

Slags SkinforhOr bleve Joseph og
Hyrum Smith stik imod Loven ind-

satte i Fængsel. Den 26de bleve de
• igjen fremfOrte i F"orliCr, men af
Mangel paa Vidner atter hensatte
i Arresten.

27 Juni.—Joseph og Hyrum Smith
bleve, omtrent Kl. 5.20 om Eftm.,
snigmyrdede af en PCbel, bestaa-
ende af henimod 200 sværtede
Mænd, som angrebe Fængslet.
John Ta\lor blev haaidl saaret,

men W'illard Richards slap uskadt.

28 Juni.—Dr. Willard Richards og
Samuel H. Smith bragte de myr-
dede Mænds Legemer til Nauvoo,
hvor de modtoges af Nauvoo-Legi-
onens Officerer og Borgerne.

29 Juni.—Værelset, hvor Profetens og
Patriarkens Legemer laa til Skue,
besogtes af 10,000 Personer. Be-

gravelsen fandt Sted i al Hemme-
lighed om Aftenen.

2 Juli.—John Taylor blev bragt hjem
fra Carthage. De fleste af Kirkens
ledende Mænd vare borte na Nau-
voo paa Mission.

30 Juli.—Samuel H. Smith, Profeten
Josephs Broder, dode i Nauvoo.

6 Aug.—Apostlene Brigham Young,
H. C. Kimball, O. Pratt, W. Woo-
druff, George A. Smith og Lyman
Wight, der saa snart de horte
om Profetens Martyrdom havde be-
givet sig paa Hjemvejen, ankom til

Nauvoo. Parley P. Pratt og Sid-
ney Rigdon vare ankomne i For-
vejen.

8 Aug.—To store Forsamlinger af-

holdtes i Nauvoo. I den sidste af
disse bleve de tolv Apostle, med
Brigham Young som Præsident, ved
enstemmigt Votum anerkjendte som
Kirkens Hovedledere.

12 Aug.— I et Raad af de tolv Apostle
blev Amasa M. Lyman optaget i

deres Kvorum; han var tidligere

bleven ordineret til Apostelskabet.

8 Septbr.—Sidney Rigdon blev af
Hojraadet i Nauvoo udelukt af
Kirken,

24 Septbr.—70 Præsidenter til at præ-
sidere over de Halvfjerds og 50
Hc5jpræster til at præsidere ovei for-

skjellige Grene af Kirken bleve or-

dinerede i Nauvoo.

28 Septbr.—Paa den Tid bleve flere

Personer anklagede for Deltagelse
i Mordet paa Joseph og Hyrum
Smith, iblandt hvilke var Jacob C.
Davis, Senator i Statslegislaturen.

6 Oktbr.—Konference afholdtes i

Nauvoo. Wm. Marks blev afsat

som Præsident for Nauvoo Stav og
John Smith indsattes i hans Sted.
PræstedCmmets forskjellige Kvo-
rumer bleve mere fuldstændigt
ordnede.

1845.

Jan.— Illinois' lovgivende Forsam-
ling berøvede Staden Nauvoo sin

Kjobstadsret.

12 April.—En Embedsmand ankom
til Nauvoo med Arrestordre mod
Brigham Young og Andre, men det
lykkedes ham ikke at arrestere dem.

16 April.—Da Nauvoo var bleven be-

rovet sin Stadsretiighed blev en lille

Del af .Staden optaget under Navn
af Byen Nauvoo.
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19 Maj.—Et Slags SkinforhtJr be-

gyndtes over Josephs og Hyrums
Mordere i Carthage, men uagtet

deres Skyldighed tydelig bevistes,

bleve de dog frikjendte d. 30te.

24 Maj.—Præsident YouDg og Apost-

lene, der for at undgaa PObelen
havde holdt sig skjult i nogen Tid,

kom frem fra deres Si<julested.

Under stor Hojtidelighed lagde man
denne Dag den sidste Sten paa
Templet. Paa samme Tid raadede
GuvernOr Ford de Hellige til at for-

lade Staten, da han ansaa sig ude
af Stand til at forsvare dem mod
PCbelen, der atter havde rejst sig

mod dem.

Et Raad af Kirkens Overster stillede

en Ansogning til Nationens Præsi-

dent samt til Guvernoren i enhver
Stat og ethvert Territorium, und-
tagen Missouri, affattet i de ær-

bodigste Udtryk, hvori de Helliges

mislige Tilstand fremstilledes, og
de bade om Frihed til at nedsætte
sig i deres Stat og erholde Heskyt-

telse og Religionsfrihed, hvilket

blev besvaret med fuldkommen
Taushed, undtagen af Staten Ar-
kansas' Guvernor, der gav et hCf-

ligt Svar.

Septbr.— I Begyndelsen af Maaneden
begyndte PObelen at afbrænde Huse
og mishandle de Hellige i Morley
Settlementet og paa forskjellige an-

dre Steder i Hancock County. She-
riff J. B. Backenstos gjorde Here
forgjæves ForsOg paa at standse
Pobelens LovlCsheder.

15 Septbr.—PCbelen drev Sheriff

Backenstos fra sit Hus i Carthage.
16 Septbr.—Pfibelen gjorde ForsOg
paa at dræbe Sheriffen. 1 hans For-
svar dræbte O. P. Rockwell en PO-
belleder ved Navn F. A. Worrell,
som var Officer i Vagten ved Car-
thage Fængsel, da Joseph og Hy-
rum Smith bleve dræbte.

24 Septbr.—Kirkens Authoriteter ind-

gik en Overenskomst med Pobelen
om at ville forlade Nauvoo det fol-

gende Foraar.

5 Oktbr.—Templet i Nauvoo var saa-

vidt færdigt, at Moder kunde af-

holdes deri.

6 Oktbr.—En Generalkonference, der
varede i tre Dage, tog sin Begyn-
delse i Nauvoo. Wm. Smith, Jo-
sephs Broder, 'blev ved denne Lej-

lighed forkastet som en af de Tolv,

og d. i2te s. M. blev han udelukt
laf Kirken.

Oktbr.—De faa Hellige, som vare
tilbage i Kirtland, bleve forfulgte af
deres Fjender, som toge Templet i

Besiddelse. Forfolgelsen fortsaltes

ogsaa mod de Hellige i Illinois.

30 Novbr.—Den overste Del af Nau-
voo Tempel blev indviet, og i den
ffJlgende Maaned modtoge et bety-
deligt Antal af de Hellige deres Be-
gavelser. ,

23 Decbr.—Den berOmte ,, Falske
Brigham" Arrestation fandt Sted,
ved hvilken Lejlighed Embedsmæn-
dene fCrte Wm. Miller til Carthage
i den 1 ro, at de havde fanget Brig-
ham.

1846.

13 Jan.—Et stort MCde blev afholdt
i Templet for at ordne Kirkens
Affærer, fttrend dens Afrejse fra

Nauvoo.

4 Febr.—Skibet „Brooklyn" afsejlede
fra New York med 235 Hellige om-
bord under Ledelse af Sam. Bran-
nan. Der medtoges alle Slags Red-
skaber, Værktoj osv,, som var nOd-
vendigt for Anlæggelsen af en Ko-
loni i et fjærnt Land. Der med-
bragtes ogsaa en Bogtrykkerpresse
med tilhorende Typer og Paper,
hvormed den forste regulære Avis,
som udgaves i Kalifornien, blev
trykt.

Febr.—De Hellige begyndte fCrst i

Maaneden at udvandre fra Nau-
voo; et stort Antal tog over Mis-
sissippi-Floden, rejste 9 eng. Mile
og lejrede sig ved Sugar Creek,
Lee County, Iowa. Præsident Brig-
ham Young og andre af Kirkens
ledende Mænd tilligemed Familier
forlode Nauvoo den 15de. Vejret
var meget koldt.

10 Febr.—Joseph Young blev beskik-
ket til at præsidere over de Hellige,
som forbleve tilbage i Nauvoo.

17 Febr.—Heber C. Kimball ankom
til Lejren ved Sugar Creek. Wil-
liam Clayton beskikkedes til Lej-
rens Sekretær og Willard Richards
til Historieskriver.

I Marts.—De Hellige, som havde lej-

ret sig ved Sugar Creek, begyndte
atter deres Rejse i nordvestlig Ret-
ning under Præs. Youngs Ledelse.

27 Marts.— 1 et Raad, afholdt i P. P.

Pratts Lejr, nær ved den Ostlige

Gren af Shoal Creek, blev de Hel-
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liges Lejr mere fuldstændig organi-

seret. Brigham Young valgtes til

Præsident over alle Israels Lejre.

I Marts Maaned rejste de Hellige om-
trent ICO Mile. Vejene havde næ-
sten været ufremkomm£lige hele

Tiden. Uvejr og Kulde forvoldte

de Hellige store Lidelser.

24 April.—Lejren ankom til Garden
Grove ved Grand Rivers Cstlige

Arm, hvor man anlagde et midler-

tidigt Settlement.

30 April.—Templet i Nauvoo blev pri-

vat indviet; Orson Hyde og VVil-

ford Woodruff vare nærværende;
Joseph Young opsendte Indvielses-

bOnnen. Den fOlgende Dag blev

det offentlig inuviet af Orson Hyde.

I I Maj.—En Del af Lejren begyndte
atter Rejsen fra Ciarden Grove, og
d. 18de ankom den til et Sted ved
Grand Rivers midterste Arm, som
man kaldte Mount Pisgah. Her
anlagdes ligeledes et midlertidigt

Settlement til Fordel for de efter-

fOlgende Hellige.

14 Juni.—Lejrens Hovedstyrke ankom
til Missouri-Floden i Nærheden af

Council Bluffs. Her byggedes en
stor Færgebaad, og sidst i Maane-
den begyndte Nogle at tage over
Floden.

22 Juni.—Ved den Tid vare allerede

^00 \'ogne ankomne til Missouri-
Floden.

30 Juni.—Kaptejn Allen ankom til

Council Bluffs; den fOlgende Dag
modte han med Kirkens Authori-

teter og fremviste sin Myndighed
til at hverve 500 Frivillige fra de
Helliges Lejr til at deltage i Krigen
mod Mexiko. Samme Dag talte

Præsident Young og Kaptejn Allen
til de forsamlede Brodre, og det blev
vedlaget at efterkomme Kegjerin-
gens Forlangende.

3 Juli.—Præsident Young og Andre
begave sig paa Rejsen'til Mount Pis-

gah, hvor til de ankom d. 6te efter

at have mOdt 800 V^ogneog Kareter.

7 Juli.— Præsident Young. H. C.

Kmiball og J. C. Little talte til en
Forsamling af BrOdrene i Mt, Pis-

gah angaaende Tilvejebringelsen af

Batallionen. 66 Frivillige meldte
sig. Geo. W. Langley sendtes til

Garden Grove med et Brev til Bro-
drene dersteds angaaende samme
Æ,mne Et lignende Brev sendtes
til Nauvoo.

9 Juli.—Præsident Young og Selskab
forlod Mount Pisgah og ankom til

Council Bluffs d. 12te s. M.

13 Juli.—BrOdrene i Lejren mOdte
ved Hovedkvarteret ved Musqueto
Creek. Oberst Thos. L. Kane,
som var ankommen til Lejren, og
Kaptejn Allen vare nærværende.
Præsident Young, Kaptejn Allen
og Andre talte til- Brodrene angaa-
ende Tilvejebringelsen af Batallio-

nen. Fire Kompagnier bleve strax
hvervede paa den og den folgende
Dag. Det femte Kompagni organi-
seredes nogle faa Dage senere.

Paa den Tid rasede Forfolgelsen mod
de i Nauvoo efterladte Hellige.

16 Juli.—Ezra T. Benson blev ordine-
ret til Apostel i Stedet for John
E. Page, som var bleven Apostat.
Det blev vedtaget i et Raad, at O.
Hyde, P. P, Pratt og John Taylor
skulde gaa paa Mission til England.
Fire Kompagnier af de Frivillige

bleve antagne til Tjeneste, og faa

Dage senere begyndte de Marschen
til Ft. Leavenworth.

17 Juli.—Et Antal Mænd valgtes til

at tage Vare paa de Frivilliges

Familier.

22 Juli.—Det femte og sidste Kom-
pagni af Mormonbatallionen forlod

de Helliges Lejr.

I Aug.—Omtrent paa den Tid ankom
Mormonbatallionen til Ft. Leaven-
worth. Den bestod af 549 Per-
soner, indbefattende Officerer, Pri-

vate og Tjenere.

7 Aug.—Det blev vedtaget i Raad, at

de Hellige paa Vestsiden af Floden
skulde samle sig til et Sled. Strax
efter blev Lejrens Hovedkvarter
Hyttet til Cutlers Park.

13 Aug.—Tre Kompagnier af Mor-
monbataUionen l'orlode Ft. Leaven-
worth, efter at have modtaget deres
\'aaben og anden Udrustning. Den
14de begave de andre to Kompag-
nier sig paa Rejsen.

23 Aug.—Oberst James Allen, Mor-
monbalallionens Kommandf^r, dOde
i Fl. Leavenworth. Kommandoen
lilhtJrte derefter Kaptejn Jeffersen

Hum som den næsthøjeste Officer;

desuagtet overtog LOjtnant A. J.

Smith Kommandoen tvært imod
Brodrenes Villie.

10, 11 og 12 Septbr.—Flere Smaatræf-
nin.i;er fandt Sted mellem de efter-

ladte Hellige i Nauvoo, der næppe
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kunde opdrive 123 vaabendygtige
Mænd, og PObelen, der var omtrent
1800 Mand stærk.

1 1 Septbr.—Stedet for Anlæggelsen
af Winter Ouarters blev valgt paa
Vestsiden af Missouri-Floden. Kjci-

rebefordringer begyndte at vende
tilbage til Nauvoo efter de Fattige.

16 Septbr.—Kirkens Overster forplig-

tede sig til at overgive Nauvoo og
at lade Resten af Menigheden tage
bort. Dagen efter blev Byen tagen
i Besiddelse af Pobelen, som der-
paa, trods ae indgaaede Forpligtel-

ser, strax paa en umenneskelig
Maade uddreve alle de Hellige, af

hvilke de fleste vare gamle, svage-
lige og syge Folk ; de mishand-
lede ogsaa riere af Brødrene paa det
Grusomste.

g Oktbr.—De uddrevne Fattiges Lejr
paa Bredden af Floden overfor Nau-
voo blev organiseret og begyndte
Rejsen vestpaa. Flokke af Vagt-
ler besCgte Lejren, hvorved deland-
flygtige Helliges NOd lindredes en
Del. Samme Dag ankom Mormon-
batallionens Fortrop til Santa Fe.
De Syge og Kvinderne ankom der
til d. I2te.

13 Oktbr.— Kaptejn P. St. George
Cooke overtog Kommandoen af
Mormonbatallionen, ifOlge Ordre
fra General Kearney.

19 Oktbr.—Mormonbatallionen begav
sig paa Rejsen ira Santa Fe til

Kalifornien. Undervejs led den
meget af Overanstrængelse og
Hunger.

20 Decbr.— Winter Ouarters, der se-
nere blev kjendt under Navn af
Florence, bestod paa den Tid af

538 Blokhuse og 83 Jordhytter, be-
boet af 3483 Sjæle, af hvilke 334
vare syge. Stedet blev inddelt i 22
Wards, der hver havde sin Bi-
skop.

1847.

14 Jan.—En Aabenbaiing blev given
til Bri^ham Young angaaendc Or-
ganisationen af Israels Lejre.

29 Jan.—Mormonbatallionen ankom
efter en siræng Rejse af mere er.d

2000 Mile over Sletter, Bjærge og
Sandorkei:er til San Diero i Kali-
fornien.

5 April.—Heber C. Kimball kjftrtc

fire Mile ud fra Winter Ouarters
med sex \'ogne og Icjrctlc sig paa

et Sted, hvor Pionererne sam-
lede sig.

14 April.—Præsident B. Young og
hans Brodre af de Tolv forlode
Winter Ouarters og begave sig paa
Rejsen til Klippebjærgene. De for-

enede sig med Pionerlejren ved Elk-
horn- Floden.

16 April.—Pionerkompagniet organi-
seredes. Det bestod af 73 Vogne
og 143 Mænd.

27 Juni.—Pionererne rejste gjennem
South Pass i Klippebjærgene. Den
feigende Dag mttdte de Kaptejn
James Bridger, som ansaa det for

et voveligt Foretagende at bringe
en talrig Befolkning ind i det store
Basin forend man havde forsflgt,

om Korn kunde voxe der. Saa sik-

ker var han paa, at ingen Slags Sæd
kunde gro i Dalen ved den store
SaltsC, at han tilbCd at ville give
1000 Dollars for en Bushel Korn.
som blev avlet der.

13 Juli.—Medens Pionererne laa i

Lejr ost for Wasatchbjærgene blev
Orson Pratt beskikket til at tage 23
\'ogne og 42 Mand og rejse foran
Lejrens Hovedstyrke for at bane Vej.

21 Juli.—Avantkompagniet slog Lejr
i Emigration Canyon. O. Pratt og
Erastus Snow rede ind i SaltsO-
dalen, gjorde en Rundtur paa 10
Mile og vendte tilbage til Lejren
om Aftenen.

22 Juli.—En Del af Avantkompagniet
kjCrte ind i Dalen og slog Lejr ved
Canyon Creek.

23 Juli.—Avantkompagniet rejste 3
Mile og slog Lejr ])aa det Sted,
hvor 8de Ward af Salt Lake Cily
nu er beliggende. Ældste Orson
Pratt kaldte Lejien sammen, ind-
viede Landet til Herren og nedbad
hans Velsignelser paa Sæden, som
skulde plantes, og over de Helliges
Arbeide i Dalen. William Cai ter

gjorde det fcrsle Forsflg paa at

pleje. Et Selskab begvndte at grave
en Kanal for at faa Vandet til at

oversvCmme Marken. J'ræsidcnt
Young, som var syg, laa tilligemed
Kompagniets Bagtrop lejret ved
Foden af det lille Bjærg.

24 Juli.— Præsident Young ankom til

Dalen og forenede tig ir.ed Pione-
rernes Hovedhtvike. .Samme Dag
nedlagdes det forsle Sæd i Jorden,
idet man beplantede fem Akrcs
Lar.d med Kailoflcr.
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25 Juli.—Gudsdyrkelse afholdtes for

fOrste Gang i Saltsttdalen. G. A.
Smith holdt den fOrste Tale i de
Helliges n\e Hjem, og den hellige

Nadver administreredes for fyrste

Gang i Dalen.

29 Juli.—En Afdeling af Mormon-
batallionen (150 Mand), der havde
overvintret i Pueblo ved Arkansas-
Floden, under Kaptejn James
Brown, ankom til Dalen, ledsaget
af nogle faa Hellige fra Staten Mis-
sissippi. Dette forogede Antallet i

Lejren lil omtrent 400 Sjæle.

3 Aug.—Opmaalingen af Store Salt-

sOstads Bygrund paabegyndtes.

6 Aug.—.Apostlene fornyede deres
Pagt ved Daab,og de ovrige af Pio-
nererne fulgte deres Exempel et Par
Dage senere. Siden den Tid har
det været en staaende Regel, at et-

hvert Medlem af Kirken har fornyet
sin Pagt ved Daab strax efter An-
komsten til Dalene.

26 Aug.—Præsident Young og Pio-
nerernes Hovedstyrke samt de fle-

ste af de fra New Mexiko ankomne
Medlemmer af Mormonbatallionen
begave sig paa Rejsen tilbage til

Winter Ouarters, hvor de indtraf

d. 31te Okibr. Paa Tilbagerejsen
mOdte de Here Selskaber af Hellige,
som fulgte i Pionerernes Spor til

Dalen. Mellem 600 og 700 Vogne
med omtrent 2000 Sjæle ankom til

Dalen samme Efteraar. Da Pio-
nererne rejste tilbage havde Koloni-
sterne opmaalt et Fort, bygget 27
Blokhuse, samt plojet og plantet 84
Akres Land med Majs, Karlotier,
BOnner, Boghvede, ROdbeder osv.

5 Decbr.— I et Raad af de Tolv, af-

holdt i Winter Ouarters, blev Biig-
ham Young med enstemmigt Vo-
tum valgt til Præsident for Kirken
med Heber C. Kimball og Willard
Richards som Raadgivere.

27 Decbr.— I en Konference, snm af-

holdtes i Trætabernaklet i Kanes-
ville (nu Council Bluffs Iowa) blev
Kirkens FCrste Præsidentskab or-

ganiseret, if(ilge de Tolvs Forhand-
linger i Raadet d. 5te.

1848.

Om Foraaret blev Davis County be-
bygget af Perigrine Sessions, der
paabegyndte Bounliful. Omtrent
paa samme Tid kjfibte Kaptejn Ja-
mes Brown en Indianerhandlers

16

Forbedringer og bosatte sig der,

hvor Ogden nu er beliggende.

9 Maj.—De fOrste 22 Vogne forlode
Winter Ouarters og kjorte omtrent
20 eng. Mile til Elkhorn-Floden,
hvor Organisationen af de Kom-
pagnier, som dette Aar gik op til

Dalen, fandt Sted. De efterfulgtes

kort efter af store Kompagnier.

26 Maj.—Præs. Young afrejste fra

Winter Quarters paa sin anden
Rejse til Dalen, og i Juni begyndte
han Rejsen fra Elkhorn-Floden som
Leder for et Selskab, bestaaende af

1229 Sjæle med 397 Vogne. Han
efiei fulgtes af Heber C. Kimballs
Kompagni paa 662 Sjæle og 226
Vogne samt Willard Richards'
Kompagni paa 526 Sjæle og 169
Vogne.

9 Aug.—Store Saltsostads Fort havde
omtrent 450 Huse.

Om Sommeren kom ,, Crickets" i

utallige Mængder ned fra Bjærgene
og odelagde en Del af Afgr6den,
men de bleve opslugte af Maager,
som kom fra den anden Side af

Saltstten.

10 Aug.—De Hellige i Store SaltsS-

stad hejtideligholdt den fnrsle Host
i det store Basin med en Fest.

20 Septbr.—Fortroppen af Præsident
Youngs Kompagni ankom til Dalen,
og Præs. Kimballs arriverede nogle

Dage senere. De andre Kompag-
nier ankom i Oktober. lait ankom
om'rent 1000 Vogne til Dalen med
emigrerende Hellige dette Aar.

19 Novbr.—Nauvoo Tempel brændte.

1849.

12 Febr.—Charles C. Rich, Lorenzo
Snow, Erastus Snow og Franklin
D. Richards bleve ordinerede til

Apostle, i Stedet for Kiigham
Young, Heber C. Kimball og Wil-
lard Richards, som vare Ijlevne

valgte til Kirkens Forste Præsi-

dentskab, samt Lyman Wight, der

blev udelukt af Kirken.

I Marts blev en midlertidig Regjering

dannet i Dalen og en Statskonstitu-

tion antagen af Folkeforsamlingen

under Navn -if Staten Deseret En
Befuldmægtiget blev afsendt til

Washington med en Petition for

Optagelse i Unionen som Stat.

12 Marts.—Det forste Valg af Em-
bedsmænd foretoges for den provi-

soriske Regjering af Staten Desc-
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ret. Brigham Young valgtes til

GuvernOr, Willard Richards til Se-
kretær, N. K. Whitney til Kas-
serer, Heber C. Kimball' til Over-
dommer, John Taylor og N. K.
Whitney til assisterende Dom-
mere osv.

Som Fttlge af den knappe Host i 1848
blev der stor Mangel paa P'odemid-
ler i Dalene, og i flere Maaneder
maatte mange af Folket spise Raa-
huder samt Sego- og TidselrOdder
for at opholde Livet.

Om Foraaret byggede John og Isaac
Higbee et Fort i Nærheden af Provo
Citys nuværende Bygrund. I Lfibet

af Åaret havde Nybyggerne en Del
Besvær med Indianerne.

16 Juni.— Guldgraverne begyndte at

ankomme til Dalen paa deres Rejse
til Kalifornien, og de vedbleve hele

Sommeren at rejse der igjennem i

Tusindvis. Som Folge deraf solg-

tes alle Slags KjCbmandsvarer,
Vogne, Værktoj osv. meget bil-

ligere i Store SaltsOstad end i Sta-

terne.

I Juli Maaned besogte Ældste Wil-
liam Howell Frankrig og begyndte
at prædike Evangeliet. Handfibte
den FOrste d. 30te Juli, og i Aarets
L5b dobte han nogle faa Andre.

24 Juli.—For fOrste Gang hOjtidelig-

holdtes denne Dag til Erindring om
Pionerernes Ankomst til Dalen.

I Oktober-Konferencen, som afhold-
tes i Store Saltsostad, bleve mange
Ældster kaldede til at gaa paa Mis-
sion til Jordens forskjellige Dele;
iblandt disse vare Erastus Snow og
P. O. Hansen til Danmark, John
Forsgren til Sverige, John Taylor
tilligemed to Andre til Frankrig,
Lorenzo Snow og Joseph Toronto
til Italien osv. Organisationen af

det Vedvarende Emigrationsfonds
Selskab paabegyndtes samtidig.

Novbr.—Sanpele County blev be-
bygget af et Kompagni, under Le-
delse af Isaac Morley, Seth Taft og
Charles Shumway. De grund-
lagde Manti.

I dette Aar blev Store Saltsostad op-
maalt af Kaptejn Stansbury og Lojt-
nant Gunnison, iffilge Ordre fra de
Forenede Staters Regjering.

Tooele County blev bebygget af John
Rowberry. Omtrent 500 Vogne og
1400 emigrerende Hellige ankom til

Store SaltsCstad i 1848, foruden et

Antal til Kalifornien bestemte Emi-
granter, som under deres Ophold
i Territoriet bleve omvendte til

,, Mormonismen" og forbleve der.

1850.

9 og 10 Febr.—En Kamp fandt Sted
mellem et Kompagni Frivillige og
Indianerne tæt ved Utah Fort (nu
Provo), i hvilken Flere dræbles og
saaredes paa begge Sider. India-
nerne trak sig senere tilbage til

Bjærgene.

3 Marts.—Oliver Cowdery dode i

Richmond, Ray County, Missouri.

26 Marts.—Oberst Thomas L. Kane
holdt sil beromle Foredrag om
,,Mormonerne" for det historiske

Samfund i Pennsylvanien.

6 April.—.Eldste William Howell or-

ganiserede en Gren af Kirken med
sex Medlemmer i Boulogne, Sur-
mer, Frankrig.

27 Maj.—Murene af Nauvoo Tempel
nedblæste.

14 Juni.—Eraslus Snow, John E.
Forsgren og George P. Dykes an-
kom til Kjobenhavn som Missio-
nærer til Skandinavien. P. O. Han-
sen var ankommen en Maaned i

Forvejen.

15 Juni.—Det forste Numer af ,, Dese-
ret News" udkom i Store SaltsCstad.

12 Aug.— Den fCrste Daabshandling
blev udfOrt ved guddommelig Fuld-
magt i Danmark, idet Erastus Snow
dCbte 15 Personer.

9 Seplbr.—De Forenede Staters Kon-
gres vedtog det Lovudkast, som
dannede Territoriet Utah. Terri-

toriets oprindelige Storrelse var

225,000 eng. Kvadrat Mile, eller om-
trent 1710 danske Kvadrat Mile.

15 Seplbr.—Den forste Gren af Kir-

ken i Skandinanien blev organiseret
i Kjttbenhavn.

19 Seplbr.—Ældsterne Lorenzo Snow,
T. B. H. Stenhouse og Jabez
Woodard gik op paa et hOjt Bjærg
i Italien og organiserede sig selv

til en Gren af Kirken i hint Land.
I LObet af nogle Maaneder dObte
de 20 Personer,

20 Seplbr.—Brigham Young blev af

Præsident Fillmore udnævnt til

Utahs fOrste GuvernOr.

23 Seplbr.—Biskop Newel K. Whit-
ney dtide i Store Saltsostad.

i3 0ktbr.—Det forste Selskab Emi-
granter, befordrede ved det Ved-
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varende Emigrationsfond, ankom
til Dalen fra de Forenede Stater.

7 Decbr.—En Gren af Kirken blev

organiseret i Paris i Frankrig af

John Taylor og Medarbejdere.

12 Decbr.—Hiram Clark, George O-
Cannon og otte andre Missionærer
ankom til Sandwich-Oerne og be-
gyndte kort efter at prædike ogdobe
paa de vigtigste Oer. George Q.
Cannon oversatte Mormons Bog i

det hawaiiske Sprog i 1855.

1851.

9 Jan.—Store Saltsostad fik KjOb-
stadsret, og den 11 te s. M. blev
Municipalregjeringen organiseret;
Jedediah M. Grant valgles til Borg-
mester.

13 Jan.—George A. Smith ankom til-

ligemed et Kompagni Nybyggere til

Centre Creek, Irgn Couiity, hvor
de paabegyndte Parowan med at

bygge et Fort.

5 April.—Den provisoriske Regjering
af Staten Deseret blev oplost.

7 April.—Generalkonferencen i Store
Saltsostad vedtog at opfCre et Tem-
pel. Edward Hunter blev beskik-
ket til Biskop for hele Kirken i af-

dode Biskop N. K. Whitneys Sted.
Paa den Tid var der allerede om-
trent 30,000 Mennesker i Territoriet.

Maj.—Mormons Bog paa Dansk ud-
gaves af Erastus Snow i KjOben-
havn. Det var den forste Udgave
af Bogen i et fremmed Sprog.

9 Septbr.—Tvistigheder opstod mel-
lem de Hellige i Utah og de For-
enede Staters Dommere.

22 Septbr.—Utahs lovgivende For-
samling sammentraadte for fOrste
Gang. Fillmore i Millard County,
som paa den Tid blev grundlagt af
Anson Call og ^o Familier, valgtes
strax efter til Territoriets Hoved-
stad.

I Oktbr.—Det fCrste Numer af „Skan-
dinaviens Stjerne" udkom i Kjo-
benhavn.

I Lobet af dette Aar blev Box Elder
County bebygget af Simeon A. Car-
ter og Andre, og Carson County
(nu i Staten Nevada) af Oberst John
Reese. Juab County blev ligeledes
bebygget af Joseph Heywood og
Andre, som grundlagde Nephi. I

Slutningen af Aaret blev ogsaa et

Settlement paabegyndt af de Hel-
lige i San Bernardino i nedre Kali-

fornien, under Ledelse af Amasa
M. Lyman og Charles C. Rich.

1852.

Jan.—Utahs lovgivende Forsamling
sammentraadte atter og vedtog en
Del Love til Bedste for Territoriet,

samt indgav et skriftligt Forslag til

Kongressen om, at Regjeringen
skulde lade en National Central
Jærnbane bygge fra et passende
Sted ved Mississippi- eller Mis-
souri-Floden til det stille Havs Kyst.

26 Febr.—Lorenzo Snow og Jabez
Woodard ankom som de fOrste Mis-
sionærer til Malta, hvor en Gren
paa 26 Medlemmer blev oprettet

nogle Maaneder derefter.

6 April.—Tabernaklet i Store Salt-

sostad blev indviet. Det var en af
raa Mursten opfort Bygning, 126
Fod lang og 64 Fod bred, hvælvet
uden en eneste SOjle, og kunde
rumme omtrent 2500 Personer.

I Aug.—En lille Gren af Kirken blev

oprettet i Hamborg af Daniel Carn.

29 Aug.—Aabenbaringen om det cele-

stiale Ægteskab blev fOrste Gang
offentliggjort.

3 Septbr.—Det forste Selskab Hellige
fra Europa, befordrede af det Ved-
varende Emigrationsfond, ankom
til Utah.

I Lobet af Aaret blev Mormons Bog
udgivet i det walesiske, franske,

tyske og italienske Sprog.

1853.

25 Jan.—Ældsterne O. Spencer og
Jacob Houtz ankom til Berlin paa
deres Mission til Preussen, men
bleve landsforviste der fra den paa-

fClgende 2den Febr.

14 Febr.—Tempelpladsen i Store Salt-

sOstad blev indviet, ogd. 6te April

blev Hjornestenen til Templet lagt.

7 Marts.—De forste Missionærer til

Spanien ankom til Gibraltar.

18 April.—Jesse Haven, Leonard I.

Smith og William Walker ankom
som Missionærer til det gode Haabs
Forbjærg. I omtrent fire Maaneder
debte de 39 Personer.

26 Septbr.—Kaptejn Gunnison med
Selskab blev massakreret af India-

nerne i Nærheden af Sevier S6en.

I Novbr.—Det fOrste Xumer af „Jour-

nal of Discourses" udkom i Eng-
land.
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I dette Aar led Befolkningen i Utah
mei^et som Fttlge af en Krig med
Indianerne.

Keokuk, Iowa, blev dette Aar valgt

til Udrustningssted for Emigran-
terne, som skulde rejse over Slet-

terne.

1854.

II Marts.—Willard Richards, Brig-

ham Youngs anden Raadgiver, dode
i Store Salisostad.

7 April.—jedediah M. Grant blev kal-

det til at indlage Willard Richards'

Plads i det FtJrste Præsidentskab.

23 Maj.—Patriark John Smith, Pro-

feten Josephs Onkel, ddde i Store

SaltsCstad, og d. 28de Juni blev

John Smith, Hyrum Smiths SOn,

valgt til Patriark over hele Kirken.

Juli.—Grrpshopperne tilføjede Afgrø-

den i Dalene stor Skade.

15 Aiig.—Muren omkring Tempel-
blokken blev fuldfort.

22 Novbr.—Det ffirste Numer af ,,The

Luminary" udkom i St. Lous. Mis-

souri; Erastus Snow, RedaktCr.

I dette Aar blev de/oves Hal bygget.

1 Slutningen af Aaret 1853 og i Lobet
af 1854 vare Nybyggerne indviklede

i Fjendtligheder med Ute-lndia-

nerne. Flere Hvide dræbtes og
megen Ejerdom blev odelagt. Fol-

ket maatte flytte sammen for at for-

svare sig mod de Rode.

Flere emigrerende Hellige begyndte
Rejsen over Sletterne dette Aar fra

Kansas City, Missouri.

1855.

Om Foraaret blev Morgan County
bebygget af Jedediah M. Grant,
Thomas Thurston og Andre.

5 Maj.—Begavelseshuset i Store Salt-

sfislad blev indviet.

Oktbr.—En Gren af Kirken blev or-

ganiseret i Dresden, Tyskland.

29 Oktbr.—Kirkens FOrste Præsident-

skab foreslog i sin 13de alminde-
lige Epistel, at de Hellige, som
emigrerede ved Hjælp afEmigra-
tionsfondet, skulde gaa over Slet-

terne med Haandkarrer.

10 Decbr.—Utahs lovgivende For-
samling sammentraadte fOrste Gang
i Fillmore, Territoriets Hovedstad;
den vedtog samme Maaned, at der
skulde gjCres et Udkast til en Kon-
stitution for Utah som Stat, og at

en Ansøgning skulde indsendes til

Kongressen om Utahs Optagelse i

Unionen.

Mormon Grove, i Nærheden af At-
chison, Kansas, var foruden Keo-
kuk, Udrustningssted for Rejsen
over Sletterne dette Aar.

Græshopperne gjorde dette Aar stor

Skade i Utah.

1856.

17 Marts.— En Forsamling af Delege-
lede mfidte i Store Saltsfistad for at

udarbejde en Statskonstitulion og
ansttge Kongressen om Utahs Op-
tagelse i Unionen under Navn af
Staten Deseret. Konstitutionen og
Ansogningen vedtoges d. 27de.
George A. Smith og John Taylor
bleve valgte til at fremlægge samme
for Kongressen.

I den fOrste Halvdel af dette Aar var
der stor Mangel paa Levnetsmidler
i Utah, og mange Husdyr dode.

Staden Iowa blev valgt til Udrust-
ningssted for Emigranterne, i Ste-

det for Keokuk, som var bleven be-
njttet siden 1853.

26 Sepibr.—Det fOrste Selskab Hel-
lige, som rejste over Sletlerne med
Haandkarrer, ankom til Store Salt-

sttstad.

I Decbr.—Jedediah M. Grant, Brig-

ham Youngs anden Raadgiver, dOde
i Store SaltsOstad.

I dette Aar blev Cache County bebyg-
get af Peter Maughan og Andre,
som grundlagde Wellsville. Beaver
County blev bebygget af Simeon
Howd og 13 Andre fra Parovvan.

Tiendeloven blev almindelig indfort

blandt de Hellige i Europa.

1857.

Vinteren i8,6— 18:;7 var usædvanlig
stræng i Utah; paa flere Steder 1

I'alene faldt der Sne til otte Fods
Dybde.

4 Jan.—Daniel H. Wells blev ordi-

neret til at indtage Jedediah M.
Grants Plads i Kirkens FOrste Præ-
sidentskab.

1 April-Konferencen bleve 350 Æld-
ster kaldet til fremmede Missioner.

23 April.—Et Selskab, bestaaende af

omtrent 70 Missionærer, forlod

Store Saltsostad med Haandkarrer.
De tilbagelagde Rejsen til Missouri-

Floden i 48 Dage.

13 Maj.—Apostlen P. P. Pratt blev
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myrdet i Nærheden afVanBuran,
Arkansas.

24 Juli.—Judd Stoddard ankom fra

Staterne ogmeldte, at General Har-
ney var paa Vejen med Kavalleri,
.Artilleri og 2000 Mand Infanteri
mod Utah, og at Postmesteren i

Independence nægtede at udlevere
Posten.

8 Septbr.—Kaptejn Van \'liet af Gen.
Harneys Stab ankom til Store Salt-

sdstad, hvor han havde en Sammen-
komst med Brigham Young; efter

faa Dages Forlob rejste haii tilbage
til sin Eskorte ved Hams Fotk og
rejste siden til Washington, hvor
han virkede til Gunst for de Hel-
liges Sag.

15 Septbr.—Brigham Young erklæ-
rede, i Egenskab af sit Embede
som Guvernor, Utah Territorium i

Belejringstilstand og forbed Trop-
pernes Indmarsch i Territoiiet.

Novbr.—Armeen ankom under Gen.
Johnston til Fort Bridger, omtrent
no Mile Ost for Store Saltsosiad.

HOsten i Utah var i detle Aar bedre
end nogensinde fOr. Stfirstedeien
af de Hellige i Zion og Adspredel-
sen fornyede deres Pagt ved Daab.

De Hellige i San Bernardino i Kali-
fornien emigrerede til Utah.

1858.

16 Jan.—Et stort Mode af Borgere af-

holdtes i Tabernaklet i Siore Salt-

sOstad, og en Adresse samt Resolu-
tioner, hvori Utah- Folkets sande
Stilling og Historie tydelig frem-
stilledes, afiatiedes og vedtoges
sendt til de Forenede Staters Kon-
gres.

24 Febr.—Oberst Thomas L. Kane
ankom til Store Saltsttstad som
Fredsmægler fra Washington; en
venlig og heldig Sammenkomst med
Præs. Young og andre af Territo-
riets fornemste Mænd paafu'gte, og
Utah-Affærerne begyndte at faa et

fredeligere Udseende. Folket var
villigt til at modtage deres ny Gu-
vernor, hvis han vilde komme ind
uden væbnet Eskorte. Efter et >'ar

Ugers Ophold rejste Oberst Kane
ud til Armeen, som var lejret ved
Camp Scott eller Fort Bridger, hvor
han strax havde en Sammenkomst
med Guvernør Cumming, der nu
bestemte sig til i Forening med
Oberst Kane at tage ind til Store
SaltsOstad.

5 April.—Guvernøren forlod Camp
Scott, ledsaget af Oberst Kane og
to Tjenere, og d. 12te s. M. ankorQ
han til Staden, hvor han blev mod-
taget paa det Venligste af Præsi-
dent Young og andre af Kirkens
ledende Mænd; haii blev overalt
anerkjendt og æret som GuvernOr^

19 April.—Cumming besCgte det ter-

ritoriale Bibliolhek, fandt Kegje-
ringens Protokoller og alle 1 ing i

bedste Orden og opdagede, at Intet
var brændt, som Rygtet havde
meldt. Faa Dage senere sendte
han en sandfærdig Rapport til Re-
gjeringen i Washington angaaende
Utah- Affærerne.

April og Maj.—De Hellige forlode
Store Saltscistad og alle deres nord-
lige Settlementer og droge sydpaa,
efterladende nogle faa Mænd i hver
By med Ordre til at afbrænde Al-
ting, hvis Tropperne, efter deres
Ankomst, viste sig at være fjendt-

lige.

7 Juni.—P^redskommissærerne L. W.
Powell fra Kentucky og Major Ben
McCullough Ira Texas, som vare
sendte af Unionspræsident Bucha-
nan, ankom til Store Saltsosiad.

Underhandlinger begyndte strax,

en Forstaaelse blev bragt i Stand,

og Soldaterne, som havde overvin-
tret i Camp Scott, bleve tilladte at

komme ind i Dalen.

26 Juni.—Tropperne ankom til Dalen»
marscherede gjennem Store Salt*

sOstad og lejrede sig i Cedar Dalen>
omtrent 35 Mile sydvest for Staden,
hvor de strax grundlagde Camp
Floyd.

1 Juli vendte de fleste af de Hellige
tilbage til deres Besiddelser i de
nordlige Dele af Territoriet. Den
storste Del af dem havde opholdt
sig i Utah Dalen og fornemmelig i

Provo, omtrent 50 Mile syd for

Store Saltsosiad.

Florence, 6 engelske Mile nord ''or

Omaha, Nebraska, blev dette Aar
valgt til Udrustningssted for Rej-
sen over Sletterne.

1859.

8 Marts.—En Afdeling af de For-
enede Staters Tropper stationere-

des i Provo.

27 Marts.—GuvernOr Cumming, det
viste sig som en mod Territoriet*

Befolkning fredelig og frisindet

Mand, udstedte en Proklamation
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mod Nærværelsen af Soldaterne i

Provo. Visse af de federale Em-
bedsmænd, som vare fjendtlige mod
Folket, lagde Planer for at ville

arrestere Brigham Young, men Gu-
vernOr Cumming satte sig derimod.

Det gik saa vidt, al General A. S.

Johnston rustede sig mod Guver-

noren, og denne var netop i Færd
med at ville indkalde Militsen til

Forsvar, da en Ordre fra Forbunds-
regjeringen til Fordel for Guver-

noren endte Ubehagelighederne.

4 April.—Soldaterne forlode Provo.

Novbr.—En Stav af Zion blev organi-

seret i Cache Dalen med Peter

Maughan som Præsident.

1860.

Maj.—Storstedelen af den i Utah sta-

tionerede Armé fik Ordre til at

marschere til New Mexiko og Ari-

sona.

26 Aug.—George O. Cannon blev or-

dineret til en af de tolv Apostle.

Oktbr.—Jacob Hamblin forlod Santa

Clara med ni Mænd for at besOge
Moquls-Indianerne. Geo. A. Smith

jun., som var en af Selskabet, blev

paa en forrædersk Maade myrdet

af Navajoerne d. 2den Novbr. i

Nærheden af Moquis-Indianernes
Landsbver. Selskabet maatte vende

tilbage og slap med Nt5d og næppe
bort med Livet.

1 861.

26 April.—200 Vogne med fire Par
Oxer for hver, medbringende
150.000 Pund Mel, afrejste til Mis-

souri Floden for at hjælpe de fattige

Hellige til Utah.

5 Aug. Ældsterne Paul A. Schett-

ler og Van der VVoude ankom som
Missionærer til Rotterdam, Holland.

Efter flere Maaneders Arbejde or-

ganiseredes en Gren af Kirken paa

14 Medlemmer.

Tidlig om Efteraaret forlod General

Johnston tilligemed Resten af Utah-
Armeen Camp Floyd for at drage

til Staterne og deltage i Krigen, som
var udbrudt mellem de nordlige og
sydlige Stater. V'ed denne Lejlig-

hed solgtes de Regjeringen tilho

rende Ejendele i Camp Floyd, be-

staaende af Bygninger, Vogne,
Telte, SeletCj, VærktOj, Fodevarer

osv. til en overordentlig billig Pris.

Man anslog, at Ejendele til en
Værdi af omtrent 4 Millioner Dol-

lars solgtes for 100,000 Dolls.

18 Oktbr.—Telegraflinien fra Staterne
til Store SaltsOstad blev færdig.
Samme Dag sendte Brigham Young
til Telegrafbestyrer Hr. J. H. Wade
i Cleveland, Ohio, den fCrste De-
pesche, som gik over Linien.

Om Efteraaret blev et stort Antal
Familier kaldte fra de midterste og
nordlige Countier af Territoriet til

at anlægge Nybygder i det sydlige
Utah ved Floderne Rio Virgén og
Santa Clara. Staden St. George og
Byerne langs Rio Virgcn bleve paa-
begyndte.

7 Decbr.—John W, Dawson, Utahs
tredie Guvernor, ankom til Store
Saltsostad.

Theatret, som er 144 Fod langt, og
80 Fod bredt, blev bygget dette
Aar i Store SaltsOstad.

1862.

6 Marts.—Theatret i Store SaltsSstad
blev indviet.

Om Foraaret ansogte Utahs Befolk-
ning ved deres valgte Repræsen-
tanter, George O. Cannon og W.
H. Hooper, tredie Gang de For-
enede Staters Kongres om Opta-
gelse i L^^nionen som Stat, men
uden Held.

Maj.—262 Vogne, 293 Mænd, 2880
Oxer og 143,315 Pund Mel sendtes
fra Utah for at hjælpe de fattige

Hellige over Sletterne.

13, 14 og 15 Juni.—Flere Træfninger
fandt Sted mellem Morrisiterne,

som havde lejret sig ved Weber-
Floden, omtrent 30 eng. Mile nord
for Staden, og GuvernOrens Trop-
per. Joseph Morris og flere af

hans Tilhængere bleve dræbte, og
Resten toges tilfange.

20 Oktbr.—Oberst Connor ankom med
en Afdeling Frivillige fra Kalifor-

nien og grundlagde d. 22de s. M.
Camp Douglas ved Foden af Bjær-

gene, omtrent 3 Mile Ost for Store

SaltsOstad. Den foregivne Hen-
sigt med disse Soidaters Komme
var at beskytte Postruten og Tele-

grafen, men det viste sig senere, at

de vare sendte for at bevogte Mor-
monerne.

7 Juli. -Stephen S. Harding, Utahs
f]erde Guvernor, ankom til Terri-

toriet.

Juli.—Kongressen vedtog det saa me-
get omtalte Lovudkast mod Poly-

gami.
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1863.

I Begyndelsen af Aaret var der ikke

mindre end 1000 Tropper i Camp
Douglas. Betydelig Misforstaaelse

herskede mellem Folket og Sol-

daterne samt GuvernOr Harding og
de to assisterende Dommere, Wait
og Drake.

3 Marts.—Borgerne vedtog i et i

Store SaltsOstad afholdt Masse-
mode at sende en Petition til Præ-
sident A. Lincoln om at forflytte

Guv. Harding og de to assisterende

Dommere. Ansøgningen fik samme
Dag 2100 Underskrifter.

10 Marts.—Brigham Young blev arre-

steret paa Beskyldning af Polygami,
men da Grand-Juryen nægtede at

kjende ham skyldig,hævedes Sagen.

Maj.—384 Vogne, 488 Mænd, 3604
Oxer og 225,969 Pund Mel sendtes
fist for at hjælpe de fattige Emi-
granter til Utah.

Juni.—Guv. Harding blev aflost af

James D. Doty, og Forstaaelsen i

Territoriet blev bedre.

Bear Lake Dalen blev dette Aar be-
bygget af Apostel Charles C. Rich
tilligemed mange Andre.

4 Juli.—Det forste Numer af ,,The
Daily Telegraph", et Ugeblad, ud-
kom i Store SaltsCstad; T. B. H.
Stenhouse, Ejer og Udgiver.

Emigrationsfunds- Kompagniet sendte
170 Vogne, 1717 Oxer og 277
Mænd til Missouri-Floden efter de
Fattige i Aarets Lob.

Wyoming, omtrent 7 Mile nord for

Nebraska City, blev dette Aar valgt

til Udrustningssted for Rejsen over
Sletterne.

16 Novbr.—Et frygteligt Uvejr gjorde
betydelig Skade i detnordlige Utah.

Jan.—Sevier og Piute Countier bleve
bebyggede. I denne Maaned rejste

Orson Pratt, ledsaget af Ældste W.
W. Riter, fra England til Osterrig,
for at aabne Evangeliets Dor for

denne Nation. De gjorde Wien til

deres Hovedkvarter, men efter syv
Maaneders forgjæves Anstrængel-
ser vendte de tilbage til England.

13 Jan.—Guvernfir Doty dode. Char-
les Durkee, Utahs sjette GuvernSr,
blev hans Aflfiser.

1866.

Jan.—Bornebladet ,,
Juvenile Instruc-

tor" begyndte at udkomme i Store
SaltsOstad,

1 denne Sommer begyndte en lang-

varig Krig med Indianerne i Ter-
ritoriets sydligere Egne. Gen.
Daniel H. Wells med en Afdeling
Milits drog sydpaa for at beskytte
Nybyggerne, hvoraf flere vare

blevne dræbte. Alle Settlementerne
langs Sevier-Floden syd for Rich-

field bleve opbrudte,og Indbyggerne
flyttede til de stærkere Byer.

Omtrent 500 Vogne med det forniJdne

Udstyr sendtes til Missouri-Floden
efter Emigranter.

22 Oktbr.—Dr. J. King Robinson blev

dræbt i Store SaltsOstad af en
ukjendt Haand. Eftersom han
havde optraadt fjendtlig mod „Mor-
monerne", beskyldte man siden,

uden mindste Grund, hele Kirken
for at have medvirket til dette Mord.

2 Decbr.- Deseret Stats-Telegraflinie

blev aabnet fra Logan mod Nord
til St. George mod Syd.

I dette Aar emigrerede 3335 Hellige

fra Europa til Utah, hvoraf 121

3

vare Skandinaver. Mange af de
skandinaviske Hellige ddde paa
Sletterne af Kolera.

1867.

Om Foraaret bleve alle Nybygderne-
i Sevier Dalen opbrudte paa Grund
af Indianeruroligheder.

Uden Held sflgte de Hellige i Utah
ved en Ansbgning til Kongressen
at faa denne til at tilbagekalde

Anti-Polygamiloven af 1862.

6 Oktbr.—Det store Tabernakel i

Store Saltsostad var saa vidt fær-

digt, at Konferencen kunde afhol-

des deri. Denne ejendommelige

Bygning, hvis uhyre Tag hviler paa

40 Sandstenspiller, der ere anbragte

saaledes, at de danne en stor, af-

lang Cirkel, er 250 Fod lang og 150

Fod bred og 68 Fod hOj indvendig

fra Gulvet til Taget. Paa Gulvet

og Forhejningerne findes der Sidde-

pladser til omtrent 9000 Personer.

Et stort Galleri, som kan rumme
mellem 3 og 4000 Personer, blev

bygget i 1870. Med Staapladser

kan%ele Bygningen rumme omtrent

15,000 Personer.

S Oktbr.—Joseph F. Smith, Hyrum
Smiths Son, blev valgt til Apostel i

Stedet for Amasa M. Lyman, der
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samtidig blev frataget sil Præste-
domme, fordi han havde prædiket
falske Lærdomme, som han næg-
tede at tilbagekalde. Han blev ude-
lukt af Kirken for Apostasi den 12te
iMaj 1870.

Græshopperne gjorde Afgroden i

Utah stor Skade dette Aar.

Dette Aar rejste de til Territoriet ind-
vandrende Hellige saa langt vest
med Union Pacifik Banen som til

Julesburgh, hvortil Kirkens Vogne
sendtes efter de Fattige.

29 Jan.—Et Lovforslag blev under-
skrevet, hvorved Navnet Greal Salt
Lake City (Store Saltsostad) og
County forandredes til Salt Lake
City (Saltsostad) og County.

19 Juni.—Jordarbejdet begyndte paa
Union Pacitik Banen i Echo Ca-
nyon. Biigham Young akkorde-
rede med Jærnbaneselskabet om at
udfore delte Arbejde i en Strækning
af omtrent go eng. Mile gjennem
Utahs værste BjærgklOfier, og
„Mormonerne'' toge derfor virksom
Del deri. Penge bleve derved over-
flCdige i Territoriet.

22 Juni.—Heber C. Kimball, Brig-
ham Youngs forste Raadgivcr, dode
i Sall Lake City. 67 Aar gammel.
George A. Smith af de ToUs Kvo-
rum blev valgt til Raadgiver i hans
Sted.

Græshopperne
af Ai'grdden
Sommer.

CJelagde det meste
i Territoriet denne

1 Oktober-Konferencen taltes der me-
get om Co-operation eller Samvir-
ken i Handelsanliggender.

9 Oktbr.—Brigham Young jun. blev
beskikket til Apostel i Stedet for
George A. Smiih.

16 Oktbr.—,.Zions Co-operalive Mer-
cantile Institution" oprettedes i

Salt Lake City med Brigham Young
som Præsident. Co operalive Han-
delshuse bleve strax efter oprettede
i de fleste af Territoriets Byer og
Settlementer.

Skinnerne paa Union Pacifik Banen
var ved Aarets Ende lagt til Mun-
dingen af Weber Canyon.

8 Marts.—Deserets Universitet blev

aabnet i Kirkens Raadhus i Salt

Lake City.

10 Maj. Det sidste Spiger paa Union
Pacifik Banen blev drevet paa Pro-
montory, nord for SaltsOen, og den
store Verdensbane erklæredes for

aaben.

17 Maj.—Grunden blev brudt for

Utah Central Banen ved Ogden.

25 Maj.—Det forste Kompagni af de
Sidste Dages Helliges Emigranter,
som rejste hele Vejen over Slet-

terne med Jærnbane, ankom til Og-
den, under Ledelse af Ældste Elias
Morris.

3 Septbr.—Apostel Ezra T, Benson
dr.de pludselig i Ogden, omtrent
58^ Aar gammel.

I Oktober-Konferencen bleve 190
Missionærer kaldede til at gaa paa
Mission til de Forenede Slater.

El Skriftstoberi grundedes i Forbin-
delse med „Deseret News"s Bog-
trykkeri i Salt Lake City.

1870.

10 Jan.— Utah Central Banen blev

færdig til Salt Lake City.

12 Febr.—Utahs Legislatur vedtog et

Lovudkast, der gav Kvinderne i

Territoriet blemmeret.

2c Marts.—J Wilson Schaefte'. Utahs
syvende Guvernor, ankom til Ter-
riloriel; han var en afgjort Fjende
af „Mormonerne".

23 Marts.—-Delegat Wm. H. Hooper
holdt en glimrende Tale i Kongres-
sen lil Forsvar for Folket i Utah
og Polygamiet, rettet mod Coliums
nediige Lovudkast. Desuagtet blev

Billen samme Dag vedtaget af

Underhuset.

31 Marts.—En overordentlig stor For-

samling af Kvinder afholdtes i Salt

Lake City for at protestere mod Lov-
udkastetj der endnu ikke var ved-

taget af Senatet. Lignende For-

samlinger afholdtes for samme Hen-
sigt i de fleste Byer i Territoriet.

En Ansøgning blev affattet og sendt

lil Senatet.

27 April.—Patriark John Young, Præ-
sident Brigham Youngs ældste Bro-

der, dode i Salt Lake City, omtrent

79 Aar gamrnel.

3 Juli.—Albert Carrington blev ordi-

neret til en af de tolv Apostle.

Græshopperne gjorde ogsaa dette Aar
en Del Skade i Territoriet, men i

Slutningen af Juni Maaned vare de

alle borttlejne.
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12, 13 Og 14 Aug.—En Diskussion
fandt Sted i Salt Lake City mellem
Orson Pratt og en Methodistpræst
fra Washington, ved Navn Dr. J. P.

Newman, angaaende Sporgsmaalet:
Er Polygami tilladt i Bibelen?

August begyndte Overdommer Ja-
mes B. McKean sin skandalose Em-
bedsfOrelse i Utah.

28 Aug.—Den 88 Aar gamle Martin
Harris ankom til Salt Lake City. I

den derpaafOigende Efteraars Kon-
ference bar han et kraftigt Vidnes-
byrd om Sandheden af Mormons
Bog. Han dOde i Clarkston, Cache
County, d. rode Juli 1875.

15 Septbr. — Guv. Schaeffer udstedte
en Proklamation, der forbCd Utah-
Militsen at holde deres aarlige
MOnstring.

22 Septbr.—Omtrent 40 beskjænkede
Soldater fra Camp Ravvlingsangrebe
paa gammel missouriansk Visi3yen
Provo om Natten; de mishandlede
flere af Borgerne, Odelagde en Del
los Ejendom samt forsttgte at sætte
Ild paa Forsamlingshuset. Sol-

daterne bleve senere tildels dragne
til Ansvar.

31 Oktbr.—Den berygtede Guvernor
Schaeffer dode af Tæring i Salt

Lake City.

1871.

2 Febr.—George L. Woods blev be-

skikket til Guvernttr for Utah.

26 Aug.—Grunden blev brudt for

Utah Nordbane ved Brigham City.

2 Oklbr.—Brigham Young b'ev arre-

steret paa en Slags teknisk Beskyld-
ning for Polj'gami; da hans Hel-
bred var daarlig bevogtedes han
forelnbig i sit eget Hus af nogle
Undermarskaller.

9 Oktbr.— Præs. Young modte i Ret-
ten, og det blev ham tilladt at stille

Kaution for 5000 Dollars. Efter at

Prokuratorerne havde droftet og
kivet om hans Sag i flere Dage blev
Forhoret udsat, indtil man blev be-
dre beredt baade paa Beskyldnings-
og Forsvarssiden.

28 Oktbr.—Daniel H. Wells og Ho-
sea Stout bleve arresterede paa en
hOjst ugrundet Beskyldning for

Mord.
Omtrent paa samme Tid blev Ældste
Thomas Havvkins for Polygami
dOmt af Dommer McKean til 3 Aars

haardt Fængsel og til at betale 500
Dollars i Mulkt.

9 Novbr.—Grunden til Templet i St.

George blev indviet i Nærværelse
af omtrent 500 Hellige.

27 Novbr.—Dommer McKean frem-

kaldte i sin Uforskammenhed Præs.
Youngs Sag for Retlen, og tvang

ham saaledes til midt om Vinteren

at foretage den 350 eng. Mile lange

Rejse fra St. George til Salt Lake
City.

Utah Sydbane blev dette Aar bygget
til Drai^erville, omtrent 19 Mile fra

Salt Lake City.

1872.

2 Jan.—Præs. Young mOdte for Ret-
ten, anklaget for Mord osv. ; hans
Sag blev forelObig udsal lil d. iite

Marts. Dommeren nægtede at mod-
tage 500,000 Dollars i Kaution for

ham. Præs. Young blev derefter

i sit eget Hjem bevogtet af en Mar-
skal i flere Maaneder.

19 Febr.—En Konvention sammen-
traadle, bestaaende af omtrent 100

Repræsentanter fra alle Territoriets

Dele, i Salt Lake Cily for al forfatte

en Grundlov for Staten Deseret.

Efter 12 Dages Forhandlinger blev

den fuldendt og vedtaget, og Kon-
ventionen beskikkede Ældste Geo.

O. Cannon og d'Hrr. Thomas Fiich

og Frank Fuller til at rejse til

Washington, for deri Forening med
Deligat Hooper at virke for Utahs
Optagelse i Unionen som Stat. An-
søgningen blev fremlagt for baade
Senatet og Underhuset og henvist

til en særskilt Koinite, men ingen
Optagelse kunde endnu finde Sted.

7 Marts.—W. W. Phelps dode i Salt

Lake City.

25 Api il.—Præs. Young blev frikjendt

og ligeledes omtrent paa samme Tid
Daniel H. Wells og Andre, som
havde været Ofre for Dommer
McKeans og hans Medforbundnes
retslige Forfolgelser. De Forenede
Staters Hi^jesteret havde nemlig
drimt hele McKeans Rettergang i

Utah for lovstridig, og det Hele
annuleredes.

14 Oklbr.—Geo. A. Smith og Andre
forlod Salt Lake City for at gjOre

en Rejse til Palæstina, samt for at

besfige flere af den gamle Verdens
storre beromte Stæder.

George Q. Cannon valgtes som Re-
præsentant til Kongressen med om-
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trent 20,000 Stemmers Majoritet.

Ringen havde fremstillet en Hr.
Maxwell som Modkandidat.

i87j-

Jan.—Utah Nordbane blev færdig til

Logan.

25 Febr.—George A. Smith og Sel-

skab ankom til Jerusalem.

2 Marts.—Selskabet holdt hOjtidelig

Gudstjeneste paa-Oliebjærget ved
Jerusalem og velsignede Landet for

Jodernes Indsamling.

18 Juni.—George A.Smith kom til-

bage til Salt Lake City.

20 Decbr.—Det forste Numer af„Utah
Posten", det forste skandinaviske
Ugeblad i Utah, udkom i Salt Lake
City; P. O. Thomassen, Redaktor
og Ejer.

1 dette Aar blev Utah Sydbane aab-
net til Provo. Salt Lake City fik

Gasbelysning.

1874.

22 Maj.—General Doniphan, der frel-

ste Joseph Smiths og Medfangers
Liv under Forfolgelserne i Mis-
souri i 1838, besSgte Salt Lake City.

2 Juni.— 100 Goshute Indianere bleve
ved Daab indlemmede i Menig-
heden af Indianertolken Lee i Deep
Creek, Tooele County. Hundreder
af Indianere bleve ogsaa dobte paa
andre Steder.

23 Juni.—Anti-Polygamiloven, kjendt
under Navn af Poland Billen, ved-
toges af de Forenede Staters Senat.

24 Juli.—Et ualmindeligt stort Jubi-
læumsmode afholdtes i det store
Tabernakel i Salt Lake City; 4000
Sangere og Musikanter vare nær-
værende.

Utah Sydbane blev dette Aar færdig
og aabnet til York, omtrent 75 Mile
syd for Salt Lake City.

28 Decbr.— S. B. Axtell blev beskik-
ket til Guvernor for Utah; han var
fredelig sindet mod ,, Mormonerne".

1875.

21 Jan.—Kalakaua, Kongen af Sand-
wich-Oerne, rejste igjennem Utah
og havde i Ogden en Sammenkomst
med John Taylor, John Sharp og
mange flere fremragende Borgere
fra Salt Lake City.

II Marts.—Præs. Brigham Young
blev kastet i Fængsel af Dommer
McKean, fordi han undlod at efter-

komme en hOjst uretfærdig Fordring
af Retten. Han forblev if5lge Dom-
men indespærret i 24 Timer. Strax
efter blev den berygtede Dommer
James B. McKean, som havde til-

fojet de Hellige saa meget Ondt,
afsat fra sit Embede.

10 April.—George Reynolds blev i

Utahs tfedie Distriktsret erklæret
skyldig^ i Polygami og dOmt til et

' Aars Fængsel samt til at betale en
Bade paa 300 Dollars. Han appel-
lerede senere sin Sag til de For-
enede Staters Hojesteret.

8 Juni.—George W. Emery blev be-
skikket til GuvernOr for Utah i

Stedet for S. B. Axtell, der blev
forflyttet paa Grund af den Upar-
tiskhed, som han viste de Hellige.

I Septbr.—George A. Smith, Brig-
ham Youngs fCrste Raadgiver, dOde
i Salt Lake City.

3 Oktbr.—De Forenede Staters Præ-
sident, U. S. Grant, ankom til Salt

Lake City paa et BesOg. Han mod-
tes i Ogden af Præsident Young og
Ledsagere.

9 Oktbr.—Det store Tabernakel i Salt

Lake City blev indviet med BOn.

I December indsendte Damerne i

Utah en Adresse til Kongressen om
Utahs Optagelse som Stat og om
Ophævelsen af de mod Polygamiet
udstedte Love. Adressen med dens
23,626 Underskrifter var omtrent
341 danske Fod lang.

Arbejdet paa Templet i Salt Lake
City gik dette Aar rask fremad.

1876.

5 April.—En frygtelig Explosion af

40 Tons Krudt paa Arsenal Hojen
ved Salt Lake City gjorde stor
Skade i Byen. Fire Personer dræb-
tes og flere Andre saaredes.

22 April.—Dom Pedro, Brasiliens
Kejser, besogte Salt Lake City til-

ligemed sit FOlge.

I Aug.—Det fCrste Numer af ,, Bi-
kuben", et skandinavisk Nyheds-
blad, udkom i Salt Lake City; A.
W. Winberg, Ejer og Udgiver.

I Oktober-Konferencen blev JohnW.
Young, en Sttn af Præs. Young,
valgt til Raadgiver i afdOde George
A. Smiths Sted.

Et betydeligt Antal Hellige blev
dette Aar kaldet fra Utah til at

rejse sydpaa og anlægge nye Settle-

menter i Territoriet Arizona.
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1877-

I Jan.—Den nederste Del af lemplet

i St. George blev indviet. Ved Høj-

tideligheden vare 1230 Personer

tilstede.

1 Januar opdagedes rige Sfllvminer i

Nærheden af Leeds i det sydlige

Utah.—Det forste Numef af ,,Nord-

stjernan" udkom i GOteborg,

Sverige.
*

•

6, 7 og 8 April.—Kirken afholdt sin

sædvanlige Aarskonference i Temp-
let i St. George.

18 Maj.—Tempelgrunden i Logan
blev indviet.

29 Aug.—Præsident Brigham Young
dode paa sin Bopæl i Sall Lake
City, omtrent 76 Aar og 3 Maane-
der gammel.

2 Septbr.-Præs. Young blev begravet.

17 Septbr.—Hjornestenen blev lagt

til et Tempel i Logan.

28 Septbr.—Grundstenen lagdes til

„Sall Lake Assembly Hall", der

byggedes paa det Sted, hvor det

gamle Tabernakel stod.

1878.

II Juli.—John Whitmer, en af de otte

Vidner til Mormons Bog, dode i

Far West, Missouri.

28 Novbr.—Apostel Orson Hyde dede
paa sin Bopæl i Spring City, mel-

lem 74 og 75 Aar gammel.

I dette Aar blev Mormons Bog over-

satles paa Svensk af Ældste A. W.
Carlson.

1879.

5 Jan.^ames B. McKean, forhen-

værende Overdommer, dOde i Salt

Lake City.

6 Jan.—De Forenede Staters Overret
i Washington stadfæstede den i de
lavere Retter afsagte Dom mod
Ældste George Reynolds for Poly-
gami, hvorved Anti- Polygamiloven
af 1862 ogsaa erklæredes for kon-
stitutionel. Ældste Reynolds maatte
en Tid derefter gaa i Fængsel.

7 April.—Moses Thatcher blev valgt

til Apostel i Stedet for den afdOde
Orson Hyde.

14 April.—Hjornestenen blev lagt til

et Tempel i Manti.

30 April.—Emma Smith, Profeten Jo-
seph Smiths Hustru, dode i Nau-
voo. Hun var fedt i Harmony,
Susquehannah County, Pennsyl-
vanien, den lode Juli 1804.

3 Maj.—Daniel H. Wells blev inde-
spærret i Tugthuset, fordi han j

Retten nægtede at afgive Vidnes-
byrd, som man paa en uretfærdig
Maade vilde aftvinge ham i en Poly-
gamisag. Efter to Dages Forlftb
kom han atter paa fri Fod og hilse-
des med stor Jubel og Ære af det
fornærmede Folk, der til et Antal
af omtrent 25,000 havde forsamlet
sig i Salt Lake City og optraadte i

en overordentlig Demonstration.

21 Juli.—Ældste Joseph Standing faldt

som en Martyr for Sandheden, me-
dens han virkede som Missionær i

Staten Georgia.

9 Aug.—Statssekretær Wm. M.Evarts
udstedte sil navnkundige Cirkulære
til de Forenede .Staters deploma-
tiske Embedsmænd angaaecde
,,Mormon"- Emigrationen.

Oktbr.—Joseph Standings Mordere
bleve frikjendte af Retten i Georgia.

1880.

6 Jan.—Det fOrste Numer af,, Ung-
dommens Raadgiver" udkom i Kj6-
benhavn, Danmark.

I Begyndelsen af Aaret blev Evange-
liets D6r aabnet for Indbyggerne i

Mexiko af Apostel Moses Thatcher.

Febr.—Territoriets lovgivende For-
samling vedtog adskillige Lov-
udkast, der dannede tre nye Coun-
tier i Ulah, nemlig Emery, San
Juan og Uintah.

29 Febr.—Eli H. Murray, Utahs
ellevte Guvernor, ankom til Terri-
toriet, for at blive Guv. Emerys
Eftertræder.

4 April.—Forsamling afholdtes forste

Gang i ,,Salt Lake Assembly Hall".

23 Juni.—Utah Sydbane blev aabnet
til Frisco. 1 samme Maaned be-
gyndte Jordarbejdet paa Utah Ost-
bane.

17 Aug.—Et prægligt Monument blev
rejst over Martyreren Joseph Stan-
dings Grav paa Salt Lake Citys
Kirkegaard.

I Oktober-Konferencen blev Kirkens
FOrste Præsidentskab for anden
Gang siden Profelen Josephs DOd
organiseret, idet John Taylor valg-

tes til Præsident med George Q-
Cannon og Joseph F. Smith til

Raadgivere. De derved opstaaede
ledige Pladser i de tolv Apostles
Kvorum bleve tildels fyldte med
samtidig at vælge Francis Marion
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Lyman og John Henry Smith til

Medlemmer af Apostlenes Kvorum.

2 Novbr.—Valg for en Delegeret til

Kongressen fandt Sted i Utah.

George Q. Cannon fik 18,568 Stem-
mer og Modkandidaten Allen G.
Campbell 1357 Stemmer.

8 Jah.—Uagtet Geo. Q. Cannon blev

v%lgt til Utahs Repræsentant i Kon-
gressen med 17,211 Stemmemajori-
tet, udstedte GuvernCr Eli H. Mur-
ray, slik imod Loven, dog Valgcerti-

fikatet til Modkandidaten.

20 Jan.—Geo. Reynolds blev losladt

af Fængslet, efter at have udstaaet
den ham tildømte Straf.

16 Juli.—Joseph Young, Cverste Præ-
sident over alle de Halvfjerds, dOde
i Salt Lake City.

I Aug — Niels Wilhelmsen, Præsident
for den skandinavi.^ke JVlission, dOde
i Kjobenhavn, Danmark.

28 Septbr.—John M. Bernhisel d5de
i Salt Lake City.

3 Oktbr.—Apostel Orson Pratt dode
i Salt Lake City.

8 Jan.—„Salt Lake Assembly-Hall",
indviedes.

14 Marts.—Edmunds Billen blev ved-
taget i de Forenede Staters Repræ-
sentanthus Faa Dage senere blev
den underskreven af Præsidenten
og blev saaledes Lov.

16 Marts —DetfOrste Numer af „Mor-
genstjernen" udkom i Salt Lake
City; Andrew Jenson, Redaktor.

19 Og 20 April.—Utahs Valgsag blev
forhandlet i Repræsentanternes
Hus, Og Geo. O. Cannon blev næg-
tet sit Sæde i Kongressen fordi han
var Polygamist. Den oprindelige
Beskyldning om, at han ikke var

nogen Borger af de Forenede Sta-
ter, blev ikke taget i Betragtning.

17 Juli.—Deseret Hospital i Salt Lake
City blev i n.d viet og aabnet for Brug.

18 Aug.—Utahkommissionen, bestaa-
ende af fem Ma-nd, udnævnte af
de Forenede Staters Præsident,
ifttlge Edmunds Loven, ankom til

Sall Lake City.

Oktbr.— I Generalkonferencen blev
A. H. Cannon valgt til en af de syv
Præsidenter over de Halvfjerds.

"

13 Oktbr.— George Teasdale og He-
ber J. Grant bleve valgte ved Aaben-
baring til at indlage de ledige Plad-
ser i de tolv Apostles Kyorum, og
Seymour B. Young til at værfe en
af de syv Præsidenter over de Halv-
fjerds. Disse Brfidre bleve ordi-

nerede d. 16de s. M.

7 Novbr.—Valg for Delegat til Kon-
gressen afholdtes i Utah. John T.
Caine fik 23,039 Stemmer, medens
de saakaldte Liberales Kandidat
kun fik 4,884 Stemmer.

30 Decbr.— William H. Hooper dode
i Salt Lake Citv.

18 Febr.—John Van Cott dode paa

sin Bopæl i Nærheden af Salt

Lake City.

21 Juni.—En frygtelig Ildebrand og
Explosion odelagde Ejendom for

omtrent 100,000 Dollars i Salt

Lake City.

I Juni.—Ældste John T. Alexander,

der virkede som Missionær i de

sydlige Stater, blev skudt paa og

h'aardt saaret af tre maskerede
Mænd i Nærheden af Plainsville,

Gorden Counly, Georgia.

25 Aug.—Marskal Andrew Burt blev

skudt og dræbt i Salt Lake City af

en Neger, der strax blev grebet og

hængt af den forbitrede Befolkning.
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